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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

της 11ης Οκτωβρίου 2022 

Αριθμός Πρακτικού 39 

 

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. 

Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), συνήλθε σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 

4954/2022 και β) την αρ. πρωτ. 46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ δια ζώσης και 

ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σήμερα 11 Οκτωβρίου 

2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2/9-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-8Ε6) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. 

Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 58/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ρ7ΛΗ-ΑΡΑ) απόφασή της. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. 

(οικ.) 229961/1623/7-10-2022 πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των 

κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 

απόφασης του Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του 

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της Αντιπεριφερειάρχη 

για θέματα Ορεινής – Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών (3) περιφερειακών 

συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση 

του έργου 81 (Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω κήρυξης σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων 

Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, Π.Ε. Φωκίδας. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, 

ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος 

διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 

500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 10/254217/7053/12-11-2021, 

ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων 

(Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του 

Ν.3852/2010 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του 

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, 

των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», 

διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, 

συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής 

ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω 

προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 

ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών 

πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022». 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία. 

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μέσω 

μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο 

οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 173548. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών 

δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαιώματος 

προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών 

δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€ και δικαίωμα 

προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η& 4η /2022 

κατάσταση). 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή 

υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022» και Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από 

τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) 

για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευση 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 2022, Π.Ε. Εύβοιας. 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού 

Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας. 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-

0ΑΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και 

μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης 

στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας). 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-

Χ1Φ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και 

μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 

ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες 

έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 

2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς 

αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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21/01/22 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην 

κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 

έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό 

έτος 2021 - 2022» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και 

ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «Κατασκευή νέας 

περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο 

Λαμίας», Πρόγραμμα ένταξης: ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με 

προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) . 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής 

δήμων Λοκρών Αμφίκλειας - Ελάτειας - Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 

προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 4oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση 

πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 

2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης έργου: «Μελέτη βελτίωσης 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 

1.211.840,00€ με ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, 
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σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022. 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών 

ωρίμανσης οδικών έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 

– 2020», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης 

οδικών έργων» 

 

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, έντεκα (11). 

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής “e-presence”.  

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε το 

τακτικό μέλος, κ. Αναστάσιος Χρονάς.  

Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης 

κ. Φάνης Σπανός, οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Ηλίας Κυρμανίδης και 

τα μέλη κ.κ. Δημήτριος Βουρδάνος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ηλίας 

Μπουρμάς,Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα,Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου, 

Δημήτριος Αναγνωστάκης και Κατερίνα Μπατζελή. 

 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέσω της εφαρμογής “e-presence” : 

1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη 

Στερεά”, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. 

2.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Στ.Ε.  

3.Η κα Ζωή Κολοβού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας Π.Σ.Ε.και  

4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. 

Φωκίδας. 

5. Ο κ. Μάριος Παπαθανασίου Δικηγόρος της Π.Σ.Ε. παραβρέθηκε στη 

συνεδρίαση με φυσική παρουσία στο χώρο  
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Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. 

Διοικητικού-Λογιστικού , με Βαθμό Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής 

υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. 

πρωτ. οικ.223526/3520/08-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια εισήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος και Περιφερειάρχης κ. Φάνης 

Σπανός ο οποίος λόγω τεχνικών ζητημάτων που εμφάνισε η σύνδεσή του, μέσω της 

εφαρμογής “e-presence”, ζήτησε να προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης 

κ. Αριστείδης Τασιός.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Υπάρχει μία προ ημερησίας ειδική αναφορά από τον 

κύριο Χρονά. Θέλετε κύριε Χρονά να κάνετε μία αναφορά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. Κύριοι συνάδελφοι δεν θα αναφερθώ σε όσα σχόλια σας έχω 

στείλει για προβληματισμό σε σχέση με τον προϋπολογισμό που ετοιμάζεται και με την 

απεργία της 9ης Νοέμβρη. Θα σταθώ όμως σε ορισμένα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με 

την αξιοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων. Θεωρούμε σκόπιμο ως Λαϊκή 

Συσπείρωση να ανοίξουμε ένα τέτοιο θέμα παρακολουθώντας το πως αξιοποιούνται οι 

προγραμματικές συμβάσεις στην λειτουργία της Περιφέρειας. Είναι ευρύτερα γνωστές οι 

προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε συνάψει η Περιφέρεια με Δήμους και άλλους 

κοινωνικούς φορείς της περιοχής. Συνεκτιμώντας, έτσι τουλάχιστον πρέπει, την σχετική 

τους αδυναμία να υλοποιήσουν έργα της δικής τους αρμοδιότητας που αξιολογούνται 

σαν χρήσιμα και αναγκαία. Με αυτά τα δεδομένα ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε 

σκόπιμο και ζητούμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και συζήτηση: Πρώτον, πόσες και ποιες 

προγραμματικές συμβάσεις τέτοιου είδους είναι σε εξέλιξη και ποιο είναι το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της καθεμιάς από αυτές; Ποιες καθυστερούν και για ποιους 

λόγους. Δεύτερον, πώς εξελίσσεται η διαδικασία προώθησης τέτοιων προγραμματικών 

συμβάσεων; Πώς υποβάλλουν αιτήματα οι Δήμοι; Με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα 

από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης; Και με ποια κριτήρια αξιολογούνται από την 

Περιφέρεια; Αν επικρατούσα αντίληψη είναι η ιεράρχηση των αναγκών ή η πολιτική 

επιρροή και οι διαπροσωπικές σχέσεις; Ζητάμε επίσης ουσιαστική συζήτηση και 
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προγραμματισμό για την επιλογή θεμάτων που σχετίζονται με ανάγκες της Περιφέρειας 

και στα οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει η πανεπιστημιακή έρευνα, αξιοποιώντας 

αντίστοιχα προγραμματικές συμβάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Βούλγαρη το μικρόφωνό σας. Συνεχίστε κύριε 

Χρονά, υπήρχε μία διακοπή από τον κύριο Βούλγαρη, συνεχίστε. 

ΧΡΟΝΑΣ: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί με διακόψατε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είχε ανοιχτό το μικρόφωνό του ο κύριος Βούλγαρης και 

υπήρχε φασαρία, δεν ακουγόταν, γι’ αυτό του είπα να κλείσει το μικρόφωνό το. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ζητάμε επίσης να γίνει συζήτηση και προγραμματισμός για την επιλογή 

των θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες της Περιφέρειας και στα οποία θα μπορούσε 

να συνεισφέρει η πανεπιστημιακή έρευνα, αξιοποιώντας αντίστοιχα προγραμματικές 

συμβάσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να δημοσιεύεται κατ’ 

έτος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα προς 

διερεύνηση θέματα. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων της Περιφέρειας που αφορά όλες τις παρατάξεις, 

αποτελώντας ταυτόχρονα ουσιαστικό στοιχείο κριτικής της δράσης της περιφερειακής 

αρχής. Ανοίγουμε αυτό το θέμα και λέμε ότι θα το προχωρήσουμε, θα μιλήσουμε για τις 

προγραμματικές συμβάσεις. Πως γίνονται και τι αποτέλεσμα έχουν και τι εξυπηρετούν. 

Τέλος… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Καλημέρα σας και συγνώμη για την καθυστέρηση. 

ΧΡΟΝΑΣ: Να κάνω μία υπενθύμιση. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Καλημέρα κύριε περιφερειάρχη. 

ΧΡΟΝΑΣ: Στην προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής υπήρξε 

δέσμευση του προεδρείου για ενημέρωσή μας γύρω από το θέμα της αντιπλημμυρικής 

προστασίας του Κόμματος, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος 

ενόψει και της περιόδου των βροχών. Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες. Τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε περιφερειάρχα μόλις 

είχαμε ξεκινήσει, είχα δώσει το λόγο στον κύριο Χρονά να κάνει μία αναφορά στο προ 

ημερησίας που έστειλε, οπότε αν θέλετε να προχωρήσουμε; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Συγνώμη είχα κλειστό τον ήχο. Ναι, για το Κόμμα μπορούμε 

να μιλήσουμε πάντως. Επειδή μπήκα λίγο βιαστικά. Τάσο είπες ότι στην προηγούμενη 

συνεδρίαση είπαμε να κάνουμε μία αναφορά στο Κόμμα, σωστά; 
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ΧΡΟΝΑΣ: Ναι, έτσι είχαμε πει. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ωραία. Θα το πω… Συγνώμη ακούγομαι; Γιατί βλέπω λίγο 

παγωμένη την οθόνη. 

ΧΡΟΝΑΣ: Δεν ακούγεστε καλά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Τώρα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ακούγεστε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Προσπαθώ και άμα δεν ακούγομαι καλά διακόψτε με. Κόμμα. 

Λέω τα βήματα που έχουν γίνει. Μετά την πλημμύρα του Κόμματος αναδεικνύεται το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει… ότι η κατασκευή του 65 κάθετα στην πλημμυρική κοίτη 

λειτουργεί ως φράγμα και επιβαρύνει πάρα πολύ το χωριό και την ευρύτερη περιοχή σε 

ότι έχει να κάνει με την… Συγνώμη επειδή μας βλέπω όλους παγωμένους δεν είμαι 

σίγουρος ότι ακούγομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ακούγεστε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ΟΚ. Αναδεικνύεται το ότι ..(δεν καταγράφεται).. καθιστά πολύ 

επικίνδυνη την περιοχή για πλημμυρικά φαινόμενα και ειδικά το χωριό του Κόμματος. 

Ξεκινούμε μία αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και υπηρεσιακή, τεχνική, και 

πολιτειακή και κάποιες επαφές και βέβαια διαρκείς συναντήσεις και ενημέρωση και των 

κατοίκων για το σκοπό αυτό, από τις οποίες στην αρχή είχαμε την απόλυτη αμφισβήτηση 

ότι ο 65 δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι δεν δημιουργεί καμιά κατάσταση και ότι δεν 

πρέπει να γίνει κανένα έργο κλπ κλπ. Τέλος πάντων, με τις διαρκείς παραστάσεις στο 

Υπουργείο και την επιμονή αλλά και την πολλή θωρακισμένη επιχειρηματολογία 

καταλήγουμε πρώτον στο να αναγνωρίσουν ότι ο 65 δημιουργεί πρόβλημα, δεύτερον στο 

ότι θα πρέπει να γίνουν εργασίες και μάλιστα πετυχαίνουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών 

ένα έγγραφο της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο που του λέει κατ’ ουσίαν φτιάξτε 

διοδεύσεις, ανοίξτε τρύπες. Έγινε στην αρχή κουβέντα για να ανοίξει μία τρύπα διατομής 

2 τετραγωνικών το οποίο φυσικά είναι κάτι υπερβολικά μικρό, δεν πρόκειται να πάρει 

παρά ένα απειροελάχιστο ποσοστό της πλημμυρικής ροής και επιμένουμε στο να 

ανοίξουν πραγματικές τρύπες οι οποίες ή λίγες μεγάλες ή πολλές πιο μικρές αλλά εν πάση 

περιπτώσει σε μία συνολική αθροιστική διατομή η οποία να μπορεί να διώξει το νερό 

κάτω, οπότε ναι μεν να περνάει μία πλημμυρική  από το Κόμμα όπως γινόταν ανέκαθεν 

αλλά αυτή να μην λιμνάζει εκείνη την ώρα και να πνίξει το χωριό αλλά να διοδεύεται 

προς τη θάλασσα. Και ταυτόχρονα μέσα από τα εγκεκριμένα έργα και συμβασιοποιημένα 

πλέον να καθαριστεί αφενός μεν η Γερμανική Τάφρος αφετέρου δε η κυρία κοίτη του 
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Σπερχειού. Άρα έχουμε τρία μέτωπα δουλειάς. Τώρα, στην Γερμανική Τάφρο ο 

καθαρισμός προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, αυτές τις ημέρες μπορεί να έχει φτάσει και 

στο Κόμμα. Η κύρια κοίτη του Σπερχειού δεν ξεκίνησε αρκετά νωρίς γιατί είχαμε ένα 

πρόβλημα με το Δασαρχείο, όμως έχει ξεκινήσει πλέον και καθαρίζεται. Και τώρα έχουμε 

κάνει νέα αλληλογραφία εδώ και μερικές ημέρες και τηλεφωνικές επαφές, θα πάμε και 

από κοντά στο Υπουργείο, με στόχο αυτή η δική τους απόφαση, η δική τους εντολή ότι 

ανοίξτε κάθετα στην 65 τρύπες να περνάει το νερό, ότι θα εφαρμοστεί γιατί δεν είχε 

εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Οπότε κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα έγγραφο πάρα 

πολύ σαφές και το υπογράφουμε αιρετοί για να έχει μία θεσμική βαρύτητα αλλά και όλη 

την τεχνική επιχειρηματολογία που είχαμε και σε προηγούμενο χρόνο και είμαστε και σε 

τηλεφωνική επαφή γιατί πραγματικά αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν και μάλιστα πρέπει 

να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα, παράλληλα, ανεξάρτητα και ταυτόχρονα με τα δύο 

που κάνουμε εμείς ως Περιφέρεια. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Για το θέμα των προγραμματικών συμβάσεων που 

έθεσε ο κύριος Χρονάς δεν ξέρω αν κάποιος ήθελε να πει κάτι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Με αφορμή το ότι η παρατήρηση 

του κυρίου Χρονά είναι μία παρατήρηση γενική και αφορά το σύνολο των 

προγραμματικών συμβάσεων και πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε μία 

ενημέρωση για το ποιες από αυτές καθυστερούν και για ποιους λόγους και βεβαίως να 

ξέρουμε αν θέλετε ποια είναι η κατάσταση που σήμερα επικρατεί. Όμως επιτρέψτε μου 

με βάση το ερώτημα αυτό και την ανησυχία αυτή που διακινεί να θέσω ένα πιο 

εξειδικευμένο ερώτημα κύριε περιφερειάρχη και δράττομαι της ευκαιρίας από την 

σημερινή σας παρουσία στην οικονομική επιτροπή. Και στον έντυπο τύπο της Εύβοιας 

αλλά και σε τοπικό ραδιόφωνο υπήρξε μία ιδιαίτερη κριτική για την προγραμματική 

σύμβαση που έχουμε συνάψει με τον Δήμο Χαλκιδέων σε σχέση με την στέγαση του 

Ειδικού Εκπαιδευτηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χαλκίδας, το ΕΕΕΚ δηλαδή 

Χαλκίδας και μάλιστα γίνεται μία αναφορά στο πολύ μακρύ διάστημα το οποίο προβλέπει 

ως χρονική διάρκεια σύμβασης η ίδια η σύμβαση, δηλαδή 36 μήνες και μάλιστα έχει και 

μία δυνατότητα παράτασης άλλους 1. Σε μία κουβέντα που είχαμε κάνει είχατε πει ότι 

αυτή η μορφή των συμβάσεων είναι επιτυχή και μάλιστα σας θυμίζω ότι ενώ είχαμε πάρει 

απόφαση ομόφωνη τον Μάιο να τρέξει η διαδικασία, είχαμε το πρόβλημα με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, γίνανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια 

εννοώ, και τώρα πριν λίγες ημέρες τον Σεπτέμβριο με δια περιφοράς απόφαση πάλι 

δώσαμε τη δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία. Μάλιστα στην εισήγηση και της 
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υπηρεσίας αλλά και τη δική σας έγινε αναφορά στο ότι πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες 

για να προλάβουμε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς το χρόνο για να μπορέσουν τα 

παιδιά επιτέλους να στεγαστούν σε μία εγκατάσταση αξιοπρεπή. Ερώτηση. Πείτε μου σας 

παρακαλώ τι χρόνος προβλέπεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την 

μετεγκατάσταση των παιδιών τελικά στις εγκαταστάσεις, τις προκάτ εγκαταστάσεις που 

είναι προσωρινή μεταβατική λύση; 

(Διακοπή στην ηχογράφηση) 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν ακούγεστε ή εγώ δεν ακούω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Βλέπω ότι έχει τώρα παγώσει η σύνδεση του κυρίου 

περιφερειάρχη. Ελπίζω να άκουσε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ναι, μάλλον είναι η δική μου.. Με ακούτε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ακούγεστε πάντως κύριε περιφερειάρχη. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Συγνώμη τώρα που σας ταλαιπωρώ, εάν δεν μπορέσουμε να 

το διορθώσουμε θα συνεχίσω να παρευρίσκομαι αλλά θα πρέπει να προεδρεύσει 

ενδεχομένως ο κύριος Τάσος. Απαντώ τώρα λίγο για το ΕΕΕΚ. Αν μπόρεσα να ακούσω 

σωστά ήγειρες το θέμα το τι κάνουμε με το ΕΕΕΚ και πότε τελειώνει ο έλεγχος με την 

προγραμματική σύμβαση, σωστά; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι κύριε περιφερειάρχη. Είχαμε πει ότι οι συμβάσεις έχουν 

τυπικό χαρακτήρα, μία τυπική μορφή και μάλιστα θυμάμαι ότι σε προηγούμενη βέβαια, 

όχι στη συγκεκριμένη, είχε γίνει μία κουβέντα. Σας θυμίζω όμως για το ΕΕΕΚ ότι υπήρχε 

δέσμευση από εσάς να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, γι' αυτό και πήγαμε με τη μορφή 

του κατεπείγοντος σε μία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, μία έκτακτη 

συνεδρίαση, για να τρέξουμε τους χρόνους. Το ζήτημα είναι υπάρχει πρόβλεψη με βάση 

την εισήγησή σας να γίνει άμεση μετεγκατάσταση ή όπως λέει η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης θα πάμε σε ολοκλήρωση 36 μήνες ή άλλους 12, 48 μήνες. Το λέω αυτό όχι 

μόνο για εσάς, εσείς είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε αλλά για τους συναδέλφους, εδώ στην 

Εύβοια έχει υπάρξει μία κριτική το ότι εμπαίζουμε τους γονείς και τους μαθητές, το ότι 

συνολικά η Περιφέρεια και ο Δήμος δεν δίνουν λύση και τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής αποδεχόμενοι… της Περιφέρειας της οικονομικής επιτροπής αποδεχόμενοι τη 

χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι και αυτή συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυτό 

και μπαίνει το ερώτημα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητέ κύριε περιφερειάρχη. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Το κατάλαβα απολύτως, το κατάλαβα απολύτως και πολύ 
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καλώς το αναδεικνύετε. Επικοινώνησα και εγώ τις προηγούμενες ημέρες με την διοίκηση 

του συλλόγου γονέων του ΕΕΕΚ όπου μου έθεσαν ακριβώς αυτό το ερώτημα και αυτό 

που τους εξήγησα και αυτό που θέλω να μοιραστώ και με την οικονομική επιτροπή για να 

ξέρουμε και τι ψηφίζουμε, και το σέβομαι απόλυτα αυτό, είναι το εξής. Ότι άλλοι είναι οι 

χρόνοι που έχει διάρκεια μία προγραμματική σύμβαση, άλλοι είναι οι χρόνοι που έχει 

διάρκεια η σύμβαση κατασκευής και άλλοι είναι οι χρόνοι που έχει διάρκεια η ίδια η 

κατασκευή. Πάντα στις προγραμματικές κάνουμε μία πολύ μεγάλη πρόβλεψη γιατί μπορεί 

για παράδειγμα να γίνει ο διαγωνισμός, να υπάρχει μία κόντρα μεταξύ υποψηφίων 

ανάδοχων, να πάει στα δικαστήρια και να λήξει η προγραμματική σύμβαση προτού καν 

να έχεις σύμβαση κατασκευής. Οπότε γι’ αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη. Αντίστοιχα η 

σύμβαση που θα γίνει… ας πούμε ότι έρχεται αύριο το Ελεγκτικό Συνέδριο που καλώς 

έχει, υπογράφουμε με τη δήμαρχο και δημοπρατούμενο την προμήθεια, γιατί είναι 

προμήθεια δεν είναι έργο, και δημοπρατούμε την προμήθεια των οικίσκων με την 

εγκατάστασή τους κλπ. Πάλι και αυτή η διακήρυξη θα δίνει ως χρόνο κατασκευής σαφώς 

μικρότερο από αυτόν της προγραμματικής σύμβασης αλλά μεγαλύτερο από αυτόν που 

είναι απολύτως απαραίτητος για την υλοποίηση της κατασκευής. Και πάλι ο λόγος είναι 

για να μην υπάρχει κίνδυνος να διαλυθεί μία σύμβαση μα επειδή δεν βρέθηκαν εγκαίρως 

οι προμηθευτές, ή επειδή κάτι δεν λειτούργησε σωστά. Συν βέβαια ότι για να λήξει και η 

σύμβαση θα πρέπει όχι μόνο να έχει παραδοθεί το έργο αλλά να έχουν περάσει και τα 

διαστήματα της παραλαβής. Οπότε σωστός ο προβληματισμός των γονέων και καλώς τον 

μεταφέρετε αλλά το σφιχτό χρονοδιάγραμμα της δουλειάς του αναδόχου θα επιτευχθεί 

από ρήτρες που θα εμφανιστούν στα επόμενα στάδια και όχι σε αυτό της 

προγραμματικής σύμβασης. Και απλώς μία που έχουμε αυτό το θέμα, να κάνω ότι και το 

σχόλιο ότι πραγματικά το Ελεγκτικό Συνέδριο μας έκανε ένα πισωγύρισμα, ήθελε μία 

καλύτερη τεκμηρίωση από μεριάς Δήμου το για ποιους λόγους δεν αναλαμβάνει ο Δήμος 

την επίβλεψη, όχι τη χρηματοδότηση. Δηλαδή καταλαβαίνει το γιατί εμείς το 

χρηματοδοτούμε, δεν θεωρεί επαρκή την τεκμηρίωση για ποιο λόγο το εκτελούμε και 

εμείς. Ο πραγματικός λόγος και το λέω με ευθύτητα είναι ο χρόνος γιατί ο Δήμος θα 

έπρεπε… όταν έχουμε έργα που είναι χρηματοδότηση δική μας και υλοποίηση Δήμου 

τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον στάδια που είναι άλλες δύο οικονομικές επιτροπές του 

Δήμου και μία τροποποίηση προϋπολογισμού, δηλαδή περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο 

περνάει και από την Αποκεντρωμένη, που η Αποκεντρωμένη στους Δήμους πάντα αργεί 

τις τροποποιήσεις, οπότε όλος ο κύκλος των ενεργειών θα φορτωνόταν κατ’ ελάχιστον με 

ένα ενάμιση μήνα ακόμη. Αυτός είναι ο πιο βασικός λόγος που επιλέχθηκε να γίνει και η 

υλοποίηση από μεριάς Περιφέρειας. Βέβαια η τεκμηρίωση που γράφτηκε έχει να κάνει με 
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την επάρκεια, είναι αυτά τα τυπικά που γράφουμε πάντα στις προγραμματικές συμβάσεις. 

Θεωρώ ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως και εκτός κάποιου απρόβλεπτου, δεν μπορώ να 

το φανταστώ, θα πρέπει τις αμέσως επόμενες ημέρες να πάρουμε την έγκριση από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο για να μπορέσουμε να υπογράψουμε και επιτέλους να 

δημοπρατήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εάν ξεπεραστεί το πρόβλημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 

όλοι το ευχόμαστε, μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα με βάση τις δικές σας 

εκτιμήσεις, με βάση τον σχεδιασμό που έχετε κάνει, για το πότε τα παιδιά μπορούν να 

μετεγκατασταθούν; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Μπορώ να εκτιμήσω μία διάρκεια περίπου τριών μηνών για να 

έχουμε σύμβαση και βέβαια το επόμενο στάδιο δεν θα διακινδυνεύσω… που μπορεί να 

είναι και λιγότερο αλλά εγώ θέλω να πούμε τους τρεις για να είμαστε έτσι και περί της 

ασφαλείας που λένε. Τώρα, εννοείται πως και με το άνοιγμα του πρώτου πρακτικού και 

σίγουρα… πώς να πω; Με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου …(διακοπή στην 

ηχογράφηση)…  όποιος και αν είναι ο ανάδοχος και σίγουρα από εμάς θα πιεστεί να 

ξεκινήσει να κάνει παραγγελίες και τέτοια. Δηλαδή να μην χαθεί πραγματικά ούτε λεπτό, 

δηλαδή σε αυτό το πράγμα είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι ..(δεν καταγράφεται)… πολύ 

πιο γρήγορα από τον συμβατικό χρόνο. Όχι απλώς να μην χαθούν δηλαδή οι προθεσμίες, 

οι ημέρες αλλά να συρρικνωθούν και τα χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε 

για την τελική παράδοση να μην δώσω κάτι γιατί καταλαβαίνω ότι την ανάγκη των 

ανθρώπων να ακούσουν τη λέξη Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ιανουάριος, Δεκέμβριος, να 

ακούσουν κάτι τέτοιο αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι απέναντί τους σε 

αυτή τη φάση δεν μπορούμε να δώσουμε μήνα παράδοσης.  

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε πρόεδρε; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Παρακαλώ. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοιτάξτε, πρώτα- πρώτα εγώ θέλω να είμαι λίγο σαφής στην αιτιολογία 

που το Ελεγκτικό Συνέδριο έστειλε πίσω την προγραμματική σύμβαση. Η αιτία ήταν ότι 

ανεπαρκώς τεκμηριώνονταν η αδυναμία του Δήμου Χαλκίδας να υλοποιήσει το έργο, όχι 

στην χρηματοδότηση. Έτσι δεν είναι; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ακριβώς. Ναι. 

ΧΡΟΝΑΣ: Αυτό είναι η ουσία. Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκίδας πρέπει 

να το πάρει υπόψη του αυτό αλλά και εμείς που συντάξαμε την προγραμματική 

σύμβαση. Το δεύτερο που θέλω να πω κύριε περιφερειάρχα. Να σας πω, ο χρόνος που 
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προβλέπεται να διαρκέσει η προγραμματική σύμβαση είναι διαφορετικός από τον χρόνο 

κατασκευής και εμπεριέχει την εγγύησή μας για βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο και 

για την καλή εργασία, έτσι είχαμε πει. Δεν ξέρω, άλλαξε τίποτε; Αν δεν άλλαξε, η επιμονή 

μας είναι στο ότι έγινε ένα έργο που στηρίζεται σε προκατασκευή. Είναι έτσι ή δεν είναι; 

Αυτό λέει η μελέτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πούμε έχουμε αρχές 

Οκτωβρίου, τέλος Γενάρη θα είναι έτοιμο. Προκατασκευασμένα είναι. Κάποια στιγμή 

δηλαδή δεν ικανοποιούμε το λαϊκό αίσθημα αλλά αντικειμενικά την ουσία του 

προβλήματος.  

Και για να μην επανέρχομαι, επειδή έβαλα αυτό το θέμα με τις προγραμματικές 

συμβάσεις που εξειδίκευσε σωστά ο κύριος Αναγνωστάκης, θέλω να πω κύριε πρόεδρε 

ότι θα επιμείνω και θα γίνω εμμονικός με αυτό το θέμα, πως προκύπτουν οι 

προγραμματικές συμβάσεις, πως τις ζητάνε και από που τις ζητάνε οι Δήμοι ή 

οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός φορέας. Πως επιλέγονται ποιες θα ικανοποιήσουμε; Είναι 

μία διαδικασία που ξέρετε ξεφεύγει από τον πολιτικό μας ορίζοντα γιατί μας έρχεται κάθε 

μία ξεχωριστά και δεν μπορούμε να κάνουμε συνεκτίμηση, σύγκριση ή αν θέλετε και 

ιεράρχηση. Με αυτές τις σκέψεις… 

(Διακοπή στην ηχογράφηση) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ευχαριστώ. Λέω πάλι επειδή ανάδοχος σε αυτή τη δημοπρασία 

που θα βγάλουμε μπορεί να είναι οποιαδήποτε κατασκευαστική, οποιοσδήποτε 

προμηθευτής της Ελλάδας και του εξωτερικού και αυτός με τη σειρά του μπορεί είτε να 

τα φτιάχνει μόνος του είτε να τα αγοράζει από κάπου αλλού. Οπότε εξ αυτού του λόγου 

δεν θα ήταν σοβαρό ή ώριμο από μεριάς μου να πω σήμερα ένα χρονοδιάγραμμα 

αποπεράτωσης, όσο κι αν κάτι τέτοιο θα το ήθελα και αν θέλετε θα μας διευκόλυνε 

κιόλας. Και ενδεχομένως, εντός εισαγωγικών, να ανακούφιζε και τους γονείς ότι ναι 

έχουμε τον Μάρτιο. Νομίζω πως όσο προχωράει η διαδικασία θα μπορούμε να γίνουμε 

και πιο εξειδικευμένοι σε αυτό. Αυτό που μπορούμε με υπευθυνότητα να δεσμευτούμε 

προς τους γονείς είναι πως και ως αιρετή ηγεσία αλλά και μέσα από τις υπηρεσίες μας ο 

τρόπος δουλειάς θα είναι απολύτως ουσιαστικός ούτως ώστε και να μην χαθεί ούτε 

ημέρα αλλά και γενικότερα να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και της διαδικασίας και της 

κατασκευής.  

Από εκεί και πέρα για τις προγραμματικές συμβάσεις ισχύει αυτό που ισχύει για 

όλες μας τις εντάξεις, αφού βάσει νόμου της προγραμματικής προηγείται η ένταξη σε 

χρηματοδοτικό εργαλείο, οπότε η ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο έρχεται είτε από 
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την περιφερειακή αρχή είτε κατά την κρίση του σε οποιονδήποτε περιφερειακό σύμβουλο 

ή παράταξη και περνάει την βάσανο του συλλογικού μας οργάνου, του περιφερειακού 

συμβουλίου. Οπότε εφόσον έχει συμφωνηθεί μία ένταξη σε επίπεδο περιφερειακού 

συμβουλίου, ακολούθως μετά η σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι μία πιο 

διαδικαστική πράξη και γι’ αυτό περνάει από την οικονομική επιτροπή. Ακούγομαι; Έχω 

ολοκληρώσει την απάντησή μου στον κύριο Χρονά. Επειδή φοβάμαι ότι ο ήχος μου είναι 

αρκετά αδύναμος να παρακαλέσω να προεδρεύσει ο αντιπρόεδρος και να παρεμβαίνω 

όπου απαιτείται γιατί φοβάμαι ότι θα κουράσω πολύ την διαδικασία από εδώ που 

βρίσκομαι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαρίστως. Αν δεν έχει κάποιος άλλος τοποθέτηση 

στα προ ημερησίας να μπούμε στα εκτός ημερήσιας θέματα; Ωραία δεν βλέπω κάποιον 

άλλον. 

 

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο: 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 04/11/2022 πρακτικού της αρμόδιας 

επιτροπής που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 

μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 

& 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ και δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εκτός ημερησίας κυρία Παναγιώτου έχουμε ένα θέμα 

από την Φωκίδα; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, μαθητικό, ένα μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Να εισαχθεί; 

ΧΡΟΝΑΣ: Να εισαχθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε εισάγεται ομόφωνα. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα 

πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1370 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 04/11/2022 πρακτικού της αρμόδιας 

επιτροπής που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 

μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 

& 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ και δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

230752/3740/10-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Φωκίδας προς την Επιτροπή και  

Σας διαβιβάζουμε το από 4-10-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  

Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε. Φωκίδας που 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 36386/717/18-02-2022(ΑΔΑ:6Υ2Μ7ΛΗ-ΓΞ4),απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά Πρόσκληση σε διαδικασία 

Διαπραγμάτευσης -αριθμ 222150/3626/29-09-2022, και παρακαλούμε για την έγκριση 

αυτού και την ανάθεση του έργου στους μειοδότες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εκτός ημερησίας κυρία Παναγιώτου έχουμε ένα θέμα 

από την Φωκίδα; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, μαθητικό, ένα μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Να εισαχθεί; 

ΧΡΟΝΑΣ: Να εισαχθεί. 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 17 από 297 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε εισάγεται ομόφωνα. Επί του θέματος; 

Συμφωνούμε; 

ΧΡΟΝΑΣ: Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη εσείς; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Λόγω το ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν τα δρομολόγια 

μετακίνησης των μαθητών θα συμφωνήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Μπατζελή; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα. Κυρία Παναγιώτου όταν 

επανέλθει η κυρία Αγγελοπούλου στη σύνδεσή της να τοποθετηθεί και αυτή για το θέμα 

έτσι; Όπως μας ζήτησε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει το από 04/11/2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που αφορά τον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ανάθεση συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας 

& Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας για τα σχολικά έτη : 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», συνολικού 

προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

2.Αναδεικνύει και αναθέτει στους κάτωθι μειοδότες τα τμήματα-δρομολογίων, 

ως ακολούθως :  

 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ‐ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  ΤΜΗΜΑ‐
ΠΡΟΣΦΕΡ.ΤΙΜΗ 

 

 

1. 

ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

 

ΔΕ44ΤΑ  (Βουνιχώρα  ‐Λιδορίκι 
ανταπόκριση με ΔΕ28ΤΑ) 

 16,00%  

 33,95€ 
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2.  Κ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

 

ΔΕ45ΤΑ( Άμφισσα‐Ελαιώνας)   23%  

 12,95 € 

 

 

Υπέρ της εισήγησης τάσσονται οι κ.κ.Ηλίας Κυρμανίδης, Δημήτριος 

Βουρδάνος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ηλίας Μπουρμάς,Βασιλική 

Κοροπούλη-Κατσιμίχα,Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου, Δημήτριος 

Αναγνωστάκης και Αναστάσιος Χρονάς 

Η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισε λευκό. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

οικ.227168/426/05-10-2022 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας 

προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

Την 8-9-2022 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η με αριθμ. 

169/2022οριστική απόφαση τουΜονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δέχθηκε 

την με ημερομηνία κατάθεσης 15-6-2020 Αγωγή αναγνώρισης Δικαιούχων του 

Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαιρέτου 

Ιδιωτικού Δάσους Αφρατίου», που εδρεύει στο Αφράτι Χαλκίδας. 

Δυνάμει της αναφερθείσας απόφασης αναγνωρίζεται ο ενάγων Συνεταιρισμός 

κύριος της απαλλοτριωθείσας έκτασης εμβαδού 1830,02 τ.μ. που βρίσκεται εντός των 

διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητος Αφρατίου του Δήμου Χαλκιδέων στη θέση 

«Δύο Πύργοι» και συνορεύει γύρωθεν βόρεια με δημοτική οδό, ανατολικά με οδό 

δημοτική οδό Φύλλων Αφρατίου, νότια με δασική οδό και δυτικά με υπόλοιπη ιδιοκτησίας 

μου και εμφαίνεται περιμετρικά στο από Ιανουάριο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του 

μηχανικού Κων/νου Πεθαίνου με τα στοιχεία Β-7-8-9-10-Β και καταδικάζεται η 
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Περιφέρεια στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του Συνεταιρισμού που ορίζονται στο 

ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00). 

Επειδή έχουμε την άποψη ότι δεν υφίστανται εν προκειμένω βάσιμοι λόγοι 

άσκησης του ενδίκου μέσου της Εφέσεως, καθόσον το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι: α)Οι 

ανωτέρω αποκτήσαντες με ειδική ή καθολική διαδοχή, άμεσοι δικαιοπάροχοι των μελών 

του ενάγοντος και τα μέλη του, αντιπροσωπευόμενα και από ίδιο τον ενάγοντα ασκούσαν 

με διάνοια συγκυρίου όλες τις ανωτέρω περιγραφόμενες προσιδιάζουσες στη φύση και 

τον προορισμό της υλικές και εμφανείς πράξεις, και επομένως τα μέλη του ενάγοντος, 

που αντιπροσωπεύονται απότον τελευταίο, άσκησαν επί της ευρύτερης αυτής έκτασης, 

μέρος της οποίας αποτελεί και το επίδικο μέρος των 1.830,02 τ.μ., συνεχή νομή πλέον 

της εικοσαετίας, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου νομής των άμεσων και απώτερων 

δικαιοπαρόχων τους, καθιστάμενοι τοιουτοτρόπως συγκύριοι όλου ου ευρύτερου 

ακινήτου, περιλαμβανομένου και του επιδίκου, με έκτακτη χρησικτησία. β)με το 

υπ’αριθμ. πρωτ. 86159/22-12-1922 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Δασών, 

αναγνωρίστηκε το δάσος Φύλλα – Αφράτι ως ιδιοκτησία των κατοίκων των χωριών 

Φύλλων και Αφρατίου, γ)με το με αρ.πρωτ. 1903/4830/11-12-1985 έγγραφο του 

τμήματος Αναγνωρίσεως της Διεύθυνσης Ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι από το 1922, με τα ανωτέρω έγγραφα το δάσος Αφρατίου έχει 

αναγνωρισθεί ιδιωτικό, τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες ιδιοκτησίας με του δάσους Φύλλων 

και ενάγων (Συνεταιρισμός) οφείλει να διαχειρίζεται το δάσος Αφρατίου ως ιδιωτικό, δ)με 

το με αρ. πρωτ. Ζ/483/14-9-1998 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας Διεύθυνσης Δασών 

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, γνωστοποιήθηκε ότι δάσος Αφρατίου είναι ιδιωτικό 

και αναγνωρίζεται ως ιδιοκτησία των κατοίκων Αφρατίου και ο Συνεταιρισμός έχει την 

εποπτεία και διαχείριση του δάσους Αφρατίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Καταστατικού του Συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δάσους Αφρατίου, ο 

Συνεταιρισμός με αίτησή του κατέθεσε στο Δασαρχείο Χαλκίδας, Διαχειριστική Μελέτη 

του Ιδιωτικού Δάσους Αφρατίουγια τη δεκαετία 2017-2026, μελέτη η οποίαθεωρήθηκε 

όπως προκύπτει από το από8-12-2017 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης συντονισμού και Επιθεώρησης δασών, με το από 6-2-2017 έγγραφο του 

Δασαρχείου Χαλκίδας που αφορά την επαλήθευση της ανωτέρω Διαχειριστικής Μελέτης, 

το μελετώμενο δάσος έχει χαρακτηρισθεί ιδιωτικό αναφερόμενο στο από 1922 έγγραφα 

του Υπουργού Γεωργίας και την υπ’αρ. 1720/18-10-1922 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

Δασών, αποτελεί ιδιοκτησία των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αφρατίου και 

διαχειρίζεται από τον ενάγοντα, όπως το Ιδιωτικό Δάσος Αφρατίου αποτυπώνεται στον 
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από Νοέμβριο 2016 Διαχειριστικό Χάρτη των Γεωργίου Σταματονικολού Δασοπόνου και 

Ζήση Αγγελάτου, Δασολόγου. 3) με το με αρ. πρωτ. 2158/61630/8-12-2017 έγγραφο 

του δασικού τμήματος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής 

Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, 

εγκρίθηκε η ανωτέρω διαχειριστική μελέτη του Ιδιωτικού Δάσους Αφρατίου, περιφέρειας 

του Δασαρχείου Χαλκίδας για τη περίοδο 2017-2026, όπως αυτή συντάχθηκε, 

επαληθεύτηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε. 

Γι’ αυτό συνυποβάλλοντάς σας αντίγραφο της με αριθμό 169/2022 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, παρακαλούμε όπως σύμφωνα με την κατά Nόμο 

σχετική αρμοδιότητά σας, αποφασίσετε περί της άσκησης ή μη κατά της με αρ. 169/2022 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδαςτου ενδίκου μέσου της ‘Εφεσης, η 

προθεσμία του οποίου είναι τριάντα (30) ημέρες από την επίδοσή της. 

Κατόπιν τούτων Εισηγούμαστε τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της 

με αριθμό 169/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε εντός ημερήσιας στο θέμα 1 «Άσκηση μη ένδικου 

μέσου κατά αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας». Η εισήγηση της Νομικής 

υπηρεσίας είναι να μην ασκηθεί. Συμφωνούμε; 

ΧΡΟΝΑΣ: Με την σειρά μου το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη βλέπω έχετε ανοίξει το μικρόφωνό 

σας, θέλετε εσείς κάτι; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι, θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους. Προφανώς η 

εισήγηση της υπηρεσίας όπως ειπώθηκε από την πλευρά σας είναι να μην ασκηθεί 

οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της απόφασης τάδε του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Χαλκίδας. Εδώ μιλάμε για μία αναγνώριση δικαιούχων συνεταιρισμού με την επωνυμία 

«Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης αδιαιρέτου ειδικού δάσους Αφρατίου», θα 

ήθελα να ακούσω και τον κύριο Χρονά να για να αιτιολογήσω και την ψήφο μου στο 

τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ως Λαϊκή Συσπείρωση αμφισβητούμε την ύπαρξη ιδιωτικών δασών 
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ακόμη και όταν αυτά ανήκουν σε συνεταιρισμούς που τα εκμεταλλεύονται με ορισμένους 

συγκεκριμένους νόμιμους και επιστημονικά ορθολογικούς τρόπους. Κατά την άποψή μας 

όλες οι δασικές εκτάσεις έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα. Με αυτή την παραδοχή 

δεν έχουμε αντίρρηση στην ελεγχόμενη από τα Δασαρχεία εκμετάλλευσή τους από 

συνεταιρισμούς χωριών, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες κρατικές αποφάσεις. Δεν 

δεχόμαστε επίσης πως μπορεί με χρησικτησία να καρπωθεί ένα τέτοιο σχήμα 

οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, στην προκειμένη περίπτωση 1,8 στρέμματα στο Αφράτι 

Χαλκίδας γιατί γειτνιάζει με κατεχόμενο δάσος. Το θέμα πέραν της νομικής έχει και 

πολιτική διάσταση, γι’ αυτό καταψηφίζουμε την εισήγηση και αντιπροτείνουμε να ασκηθεί 

έφεση και να γίνει ειδική προσφυγή στην κυβέρνηση για την αναγκαία νομοθετική 

ρύθμιση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε ο κύριος Χρονάς είναι κατά. Οι υπόλοιποι; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Απέχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη εσείς; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Θα ταυτιστώ με την αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Λευκό. Οπότε είμαστε κατά πλειοψηφία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

Η κα Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα ψήφισε λευκό. 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και η κα Κατερίνα Μπατζελή δήλωσαν 

αποχή. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αντιπροτείνοντας να 

ασκηθεί έφεση και να γίνει ειδική προσφυγή στην κυβέρνηση για την αναγκαία 

νομοθετική ρύθμιση, αναφέροντας: «Ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αμφισβητούμε 

την ύπαρξη ιδιωτικών δασών….ακόμη και όταν αυτά ανήκουν σε 
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συνεταιρισμούς, που τα εκμεταλλεύονται με ορισμένους συγκεκριμένους, 

νόμιμους και επιστημονικά ορθολογικούς τρόπους.Κατά την άποψη μας, όλες 

οι δασικές εκτάσεις έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα….Με αυτή την 

παραδοχή δεν έχουμε αντίρρηση στην ελεγχόμενη, από τα Δασαρχεία, 

εκμετάλλευσή τους από συνεταιρισμούς χωριών…. Σύμφωνα με τις 

δημοσιευμένες κρατικές αποφάσεις.Δεν δεχόμαστε, επίσης, πως μπορεί με 

χρησικτησία να καρπωθεί οποιοσδήποτε δημόσιο χώρο ( 1,8 στρέμματα στο 

Αφράτι Χαλκίδας ), γιατί γειτνιάζει με το διακατεχόμενο δάσος.Το θέμα πέραν 

της νομικής έχει και πολιτική διάσταση…..» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1372 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 

απόφασης του Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

227238/427/05-10-2022 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας 

προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

Την 24-8-2022 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η με αριθμ. 

A630/2022οριστική απόφαση του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, η οποία δέχθηκε την με ημερομηνία κατάθεσης 11-12-2019 Αγωγή της Ευθυμίου 

Νίκης του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπάρτης αρ. 2, 

υποχρεώνοντας την Περιφέρεια να καταβάλει στην ενάγουσα: Α) το ποσό των 16.714,17 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας του άρθρου 4 

παρ. 4 του π.δ. 166/2003, από τις 31-5-2018 έως την ολοσχερή εξόφληση και β) το 

ποσό των 38.882,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τον νόμιμο τόκο 

υπερημερίας του άρθρου 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003, από τις 31-3-2019 έως την 

ολοσχερή εξόφληση. Το εν λόγω ποσόν κρίθηκε πως αναλογεί στη μείωση των ετήσιων 

αποδοχών της ενάγουσας που της είχε επιβληθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4093/2012. 

Επειδή έχουμε την άποψη ότι δεν υφίστανται εν προκειμένω βάσιμοι λόγοι 

άσκησης του ενδίκου μέσου της Εφέσεως, καθόσον το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι οι 4ος 

και 5ος λογαριασμοί – εντολές πληρωμής της ένδικης σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της 

μελέτης «Παράκαμψη Οικισμού Αλαμανέϊκα», εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 

στις 30-3-2018 και 30-1-2019, αντίστοιχα, και έκρινε ότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν 
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στο Δικαστήριο οι ανωτέρω λογαριασμοί αποτελούν τηνπιστοποίηση προς πληρωμή στην 

ενάγουσα των ποσών που αντιστοιχούν στην αμοιβή αυτή, ήτοι ποσού 16.714,17 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 4ο λογαριασμό και την συνοδεύουσα 

αυτόν από 28-3-2018 δήλωση κατανομής αμοιβής και 38.882,82 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 5ο λογαριασμό και την συνοδεύουσα 

αυτόν από 21-1-2019 δήλωση κατανομής αμοιβής.  

Περαιτέρω δέχθηκε το Δικαστήριο ότι εν προκειμένω έχει εφαρμογή η διάταξη 

της παρ.3 του άρθρου 104 του π.δ. 696/197 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 52 του π.δ. 515/1989, σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση καταβολής τόκων, 

για καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, αρχίζει δύο μήνες από την έγκριση του 

λογαριασμού από την διευθύνουσα υπηρεσία και δεδομένου ότι στην ένδικη σύμβαση 

δεν έχει περιληφθεί οποιοσδήποτε όρος σχετικός με το ύψος του οφειλόμενου τόκου 

υπερημερίας (ΣτΕ 80/2015, 1526, 1529/2011), ως προς το ύψος του οφειλόμενου τόκου 

έχει εφαρμογή το άρθρο 4 παρ. 4 του πδ. 166/2003. 

Γι’ αυτό συνυποβάλλοντάς σας αντίγραφο της με αριθμό Α630/2022 Απόφασης 

του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, παρακαλούμε όπως 

σύμφωνα με την κατά Nόμο σχετική αρμοδιότητά σας, αποφασίσετε περί της άσκησης ή 

μη κατά της με αρ. Α630/2022 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιάτου ενδίκου μέσου της Αναίρεσης, η προθεσμία του οποίου είναι εξήντα 

(60) ημέρες από την επίδοσή της (24-8-2022) και λήγει 30-10-2022. 

Κατόπιν τούτων Εισηγούμαστε τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της 

με αριθμό Α630/2022 Απόφασης του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, καθότι πρόκειται για ζήτημα νομικό που έχει επιλυθεί από το ΣτΕ και λόγω του 

ύψους του χρηματικού ποσού απαραδέκτως θ’ ασκηθεί. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 2ο, ξανά η υπηρεσία εισηγείται να μην 

ασκηθεί ένδικο μέσο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, να μην ασκηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Συμφωνούμε; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοιτάξτε, αφορά ανεξόφλητη μελέτη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
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της Εύβοιας για την οποία δύο εγκεκριμένοι λογαριασμοί παραμένουν ανεξόφλητοι. Με 

δεδομένη και την απόφαση του Εφετείου συμφωνούμε με την εισήγηση. Διερωτόμαστε 

όμως και είναι ένα ζήτημα ουσίας, πολιτικό ζήτημα, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την 

Περιφέρεια να έχει αυτή την εκκρεμότητα δέκα χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κάποιος άλλος τοποθέτηση; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι η μελέτη έχει γίνει, έχουν 

υποβληθεί οι λογαριασμοί, αντίστοιχα 16.714 ο ένας και κάτι ψιλά και 38.882, προφανώς 

η μελέτη είναι παράκαμψη οικισμού Αλαμενέικα, απ’ ότι γράφει εδώ, εγκρίθηκαν από την 

διευθύνουσα υπηρεσία 30/3/18 και 30/1/19 και βεβαίως προφανέστατα για να εγκριθούν 

από την διευθύνουσα σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η δουλειά. Άρα το ερώτημα που 

βάζει ο κύριος Χρονάς είναι πραγματικά υπαρκτό, δηλαδή δεν θα έπρεπε να μας 

απαντήσει κάποιος γιατί η Περιφέρεια άφησε όλη αυτή τη διαχείριση; Γιατί φτάσαμε εδώ; 

Γιατί δεν πληρώθηκαν οι λογαριασμοί; Δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα. Και πρέπει να 

πάμε στα δικαστήρια για να πληρωθεί αυτός που έκανε τη δουλειά. Θα ήθελα μία 

απάντηση κύριε Τασιέ αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν τυχόν υπάρξει μία 

απάντηση από την πλευρά της υπηρεσίας θα ξέρουμε ρε παιδί μου ότι δεν είχαμε 

χρηματοδότηση, ξέρω γω; Δεν είχαμε λεφτά ή κάτι έγινε λάθος στην τυπική διαδικασία, 

στο γραφειοκρατικό κομμάτι και έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Συνήθως όταν 

υπάρχει πρόβλημα πηγαίνουν στα δικαστήρια και μας κάνουν μετά αγωγή και τα 

δίνουμε..  αξιώνουν την καταβολή και τα πληρώνουμε και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. 

Είναι αυτή η λογική που επικρατεί ή είναι κάτι άλλο; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τώρα λίγο το ιστορικό αναφέρεται απ’ ότι βλέπω, ίσως 

ακροθιγώς βέβαια, εδώ στη σελίδα 7, 8 και 9 στο σκεπτικό αναφέρει ότι υπήρχε μία 

σύμβαση το 2004 μεταξύ του τότε νομάρχη Εύβοιας ως εκπροσώπου της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης με το σύνολο των μελετητών. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπαναστασίου ξέρει 

το θέμα πιο αναλυτικά. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Όχι, δεν γνωρίζω. Είναι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του 

2004. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Υπήρχαν κάποιες αντικαταστάσεις… Τρέχω λίγο το 

ιστορικό έτσι; 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 25 από 297 

ΧΡΟΝΑΣ: Είναι του κυρίου Μπουραντά. Είναι αυτά κύριε Βουρδάνο που 

αποφάσιζε ο κύριος Μπουραντάς χωρίς να είναι διατιθέμενες πιστώσεις, θυμάστε; Δεν 

μιλάει ο κύριος Βουρδάνος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ:  Πάντως το σκεπτικό είναι στο 7 και στο 8, να μην το… 

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ: Η αλήθεια είναι μία κύριε Χρονά, ότι είναι πιστοποιημένη από τις 

διευθύνσεις υπηρεσίες λογαριασμός οπότε δεν υπάρχει καμία.. 

ΧΡΟΝΑΣ: Εγώ το ψήφισα αλλά λέμε να βγάλουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα. 

Ήσασταν τότε στα τεκταινόμενα, υπήρξαν έργα και υπάρχουν στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση της Εύβοιας που έγιναν χωρίς να.. (δεν καταγράφεται)… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Χρονά εγώ ψήφισα αποχή, όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε 

να επιλέξουμε δυστυχώς μεταξύ δύο πρακτικών. Πρώτον να μοιράσουμε κωδικούς χωρίς 

να υπάρχουν μελέτες και έργα και να υλοποιούνται μετά από πέντε χρόνια ή να 

υλοποιούμε έργα και να διεκδικούμε μετά τους πόρους. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα εσείς; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. Τα καταγράψετε κυρία Παναγιώτου; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, είμαστε ομόφωνα να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της 

αναίρεσης με αποχή από την κυρία Μπατζελή και λευκό από την κυρία Κατσιμίχα. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Και από εμένα αποχή. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ωραία, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Και μόλις η κυρία Αγγελοπούλου… 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι το έχω υπόψη μου, θα τη ρωτήσω. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 

απόφασης του Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Η κα Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα ψήφισε λευκό. 
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Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και η κα Κατερίνα Μπατζελή δήλωσαν 

αποχή. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1373 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του 

Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της Αντιπεριφερειάρχη 

για θέματα Ορεινής – Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών (3) περιφερειακών 

συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

225706/1208/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης 

Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις 

α). του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α'/87), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

Την αριθμ. 155/2021 (13η συνεδρίαση/15-12-2021-ΑΔΑ:Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: "Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022". 

Την αριθμ. 159/2021 (13η συνεδρίαση /15-12-2020-ΑΔΑ:9Ν9Η7ΛΗ-0ΙΚ) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: "Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού - Πρόγραμμα έτους 2022". 

Την αριθμ. 123/2022 (16η συνεδρίαση /07-09-2022- ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4) 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: "Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022" (Α/Α: 63 -πίνακας 8η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 2022). 
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Την αριθμ. 223510/1190/03-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΨΟ7ΛΗ-ΗΞΩ) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί συμμετοχής και εκπροσώπησης της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και 

Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα 

πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Την ανάγκη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή 

Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 

(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 

2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010:«Οι περιφερειάρχες, οι 

αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της 

Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και 

κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση 

κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η 

οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν 

επιβεβλημένη ή όχι». 

Εισηγούμαστε: 

1. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη 

Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. κ. Ευάγγελου Κούκουζα προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022) 

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: 

α) Ημερήσια αποζημίωση 

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση. 
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Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 

Οικονομίας και Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου 

προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση 

Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό 

εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 23/10/2022) 

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: 

α) Ημερήσια αποζημίωση 

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση. 

 

Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Ορεινής 

- Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022) 

Στην ανωτέρω μετακινούμενη θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: 

α) Ημερήσια αποζημίωση 

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση. 

 

Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της περιφερειακής συμβούλου Π.Σ.Ε. 

(Επικεφαλής "Πατρίδα μας η Στερεά) κ. Αικατερίνης Μπατζελή προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
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περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022) 

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: α) 

Ημερήσια αποζημίωση β) Αεροπορικά εισιτήρια γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση. 

 

Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. 

Αναστάσιου Βελισσαρίου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 

«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 

20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022) 

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: α) 

Ημερήσια αποζημίωση β) Αεροπορικά εισιτήρια γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση 

 

Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. 

Χρήστου Δούρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 

Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 

(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 

2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 23/10/2022) 

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν: α) 

Ημερήσια αποζημίωση β) Αεροπορικά εισιτήρια γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 3 «Έγκριση μετακινήσεων». 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εγώ θα ψηφίσω υπέρ, οι λόγοι είναι σαφείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πρόκειται για την Agrotica έτσι; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Και εγώ υπέρ θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 

και Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. κ. Ευάγγελου Κούκουζα προκειμένου να εκπροσωπήσει την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού 

και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα 

πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 

Κέντρο Θεσσαλονίκης  

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση.  
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2. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας 

και Αλιευτικής Πολιτικής Π.Σ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης  

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 23/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση.  

 

3. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα 

Ορεινής – Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή προκειμένου 

να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό 

& Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης  

 (αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022)  

Στην ανωτέρω μετακινούμενη θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση.  

 

4. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας της περιφερειακής συμβούλου Π.Σ.Ε. 

(Επικεφαλής “Πατρίδα μας η Στερεά) κ. Αικατερίνης Μπατζελή προκειμένου να 

εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό  
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περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

β) Αεροπορικά εισιτήρια  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση.  

 

5. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. 

Αναστάσιου Βελισσαρίου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 

«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 

20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

 

(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 22/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

β) Αεροπορικά εισιτήρια  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση  

 

6. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. 

Χρήστου Δούρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 

Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 

(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 

2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  
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(αναχώρηση-μετάβαση 20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 23/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες που αφορούν:  

α) Ημερήσια αποζημίωση  

β) Αεροπορικά εισιτήρια  

γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  

δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης 

στην έκθεση 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1374 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας 

αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση 

του έργου 81 (Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

226587/1212/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης 

Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις 

α). του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α'/87), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

1. Την αριθμ. 155/2021 (13η συνεδρίαση/15-12-2021-ΑΔΑ:Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: "Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022". 

2. Την αριθμ. 123/2022 (16η συνεδρίαση /07-09-2022- ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4) 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: "Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022" (Α/Α: 81 -πίνακας 8η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 2022). 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010:«Οι περιφερειάρχες, 

οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της 

Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και 

κατά παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση 

κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η 

οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν 

επιβεβλημένη ή όχι». 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. 

Κωνσταντίνου Γαλάνη προκειμένου να μεταβεί στην Γερμανία για την υλοποίηση του 

έργου 81 (Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Επίσκεψη στο υπουργείο παιδείας της βόρειας Ρηνανίας / Βεστφαλίας στην πόλη 

Ντύσσελντορφ. 

Επίσκεψη στο ίδρυμα ερευνών Bibb, που συντονίζει την εκπαίδευση σε όλη την 

Γερμανία στην πόλη Βόννη. 

- Τέλος στόχος είναι η επίσκεψη σε ενώσεις συλλόγων της τεχνικής εκπαίδευσης 

και στο εμπορικό επιμελητήριο όπου απασχολούνται αρκετοί μαθητές. 

(αναχώρηση-μετάβαση 11/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 14/10/2022) 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε θέμα 4. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα ψηφίσω υπέρ χωρίς να έχω πειστεί για την αποτελεσματικότητα 

της συμμετοχής του κυρίου Γαλάνη σε αυτά τα σεμινάρια εκπαίδευσης τα οποία είναι 

σημαντικά. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε απολογισμό της εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών έργων για να μπορέσουμε να δώσουμε και μία άλλη διάσταση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής την οποία έχει ως αρμοδιότητα η Περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κατσιμίχα εσείς; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Σαν περιφερειακό συμβούλιο δεν έχουμε ποτέ συζητήσει για ζητήματα 

εκπαίδευσης, πολύ περισσότερο δεν προσεγγίσαμε ποτέ την επαγγελματική εκπαίδευση. 

Δεν έχουμε εκφράσει πρακτικό και συγκεκριμένο ενδιαφέρον, δεν έχουμε στόχους και 

προγραμματισμένη παρέμβαση. Δεν έχουμε τη γνώση του έργου «Στήριξη και ενίσχυση 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Στερεά Ελλάδα» που μπήκε στο τεχνικό 

πρόγραμμα χωρίς τεκμηρίωση, με πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής στα πλαίσια της 

τάχα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δεν γνωρίζουμε το τι προσδοκά η Περιφέρεια από αυτή 

τη συμμετοχή στο συνέδριο της Γερμανίας που έχει διαφορετικές δομές επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη λογική 

καταψηφίζουμε την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. Απλώς να θυμίσω λίγο τις αρκετές 

πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για την στήριξη της εκπαίδευσης, είτε αφορά και στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση να θυμίσω λίγο τα σεμινάρια εντός εισαγωγικών τα web miners 

τα οποία είχαν γίνει πέρυσι για αρκετές ειδικότητες οι οποίες τα βλέπαμε ότι έχουν κάποια 

αξία για τους νέους να ακολουθήσουν κάποια κατεύθυνση. Να θυμίσω λίγο την στήριξη 

που έχουμε και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέρα από τα 

έργα και τις παρεμβάσεις, ακόμα και δράσεις στήριξης… παράδειγμα προχθές είχαμε στην 

έναρξη της σχολικής χρονιάς είχαμε το πρόγραμμα «Αρχίζω», χωρίς να πάει να πει αυτό 

ότι προφανώς δεν μπορεί να γίνουν και αρκετά περισσότερα πράγματα. Να πάμε…. τα 

καταγράψετε κυρία Παναγιώτου; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε Τασιέ θεωρείτε ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων παιδείας 

αυτά που μας είπατε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θεωρώ σημαντικό την στήριξη ειδικά που κάναμε… 

ΧΡΟΝΑΣ: Ποια στήριξη; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τα web miners, τα σεμινάρια που κάναμε διαδικτυακά, 

που είχαμε αρκετούς επαγγελματίες διαφόρων χώρων οι οποίοι μίλησαν κατευθείαν στα 

παιδιά και οι ανοιχτές συνεδριάσεις που κάναμε ανά Περιφερειακή Ενότητα για την 

συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων και την επαγγελματική κατάρτιση θεωρώ ότι 

βοήθησαν αρκετούς νέους της περιοχής μας. 

ΧΡΟΝΑΣ: Θα βοηθούσαν …(δεν καταγράφεται)… επαγγελματικό προσανατολισμό 
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στα σχολεία. 

[…]: Κύριε Τασιέ; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αν μου επιτρέπετε, επειδή έχουμε ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο 

θέμα, θα ήταν σκόπιμο επειδή είναι εδώ και ο κύριος περιφερειάρχης στο περιφερειακό 

συμβούλιο να κάνουμε μία πλήρη ανάλυση της μέχρι τώρα πολιτικής και των 

προγραμμάτων τα οποία έχει περάσει η Περιφέρεια για την επαγγελματική κατάρτιση και 

για την κατάρτιση, να γίνει πλήρης ανάλυση όχι μόνο των στόχων, των αποτελεσμάτων, 

τα οποία έχει φέρει σε επίπεδο επαγγελματικό, επιχειρησιακό. Το να συζητάμε τώρα έτσι 

αποσπασματικά ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο την Περιφέρειά μας, που είναι 

το ζητούμενο για την εύρεση εργασίας σε μία ανταγωνιστική οικονομία, νομίζω ότι 

σπαταλάμε αδίκως τον χρόνο μας. Αυτή την πρόταση λοιπόν καταθέτω στους αγαπητούς 

συμβούλους, στους αγαπητούς συναδέλφους για την επόμενη ημέρα στο περιφερειακό 

συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι κύριε περιφερειάρχα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Περίπου αυτό θα έλεγα και εγώ που είπε η κυρία Μπατζελή ότι 

να μην κάνουμε τη συζήτηση για τις πολιτικές εκπαίδευσης της Περιφέρειας ως μία 

παρένθεση σε μία άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι σκόπιμο θα είναι σε περιφερειακό 

συμβούλιο να παρουσιαστεί συνολικά τι έχει κάνει η Περιφέρεια για την εκπαίδευση, και 

σε επίπεδο σχολικής στέγης και σε επίπεδο προγραμμάτων και από κάθε ανάγνωση. Και 

βέβαια να ακουστούν και ενδιαφέρουσες προτάσεις, που νομίζω ότι θα γίνει αυτό από το 

σύνολο του περιφερειακού συμβουλίου. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Πάντως κύριε περιφερειάρχη αν μου επιτρέπετε… Τάσο λέω ένα 

λεπτό μόνο. Θα έλεγα ότι μία τέτοιου είδους πρωτοβουλία όπως την περιγράφει ο κύριος 

Τασιός δεν γίνεται μονοπρόσωπα. Δηλαδή αν πραγματικά θέλετε ως περιφερειακή 

πλειοψηφία να προετοιμάσετε μία κουβέντα που θα έχει τα χαρακτηριστικά που έβαλε η 

κυρία Μπατζελή και εσείς στη συνέχεια θα έπρεπε να υπήρχε μία συλλογική 

εκπροσώπηση από ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να διαμορφώσουν εικόνα- άποψη και 

να τη μεταφέρουν στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου μέσα από μία 

αξιολόγηση όλων όσων θα αντιμετωπίσουν, θα δουν, θα βιώσουν στην επίσκεψη. Η 

μονοπρόσωπη εκπροσώπηση θεωρώ ότι είναι από μόνη της υποβάθμιση στην 

πρωτοβουλία σας. Παρ’ όλα αυτά εμείς δεν θέλουμε να στερήσουμε τη δυνατότητα στην 

περιφερειακή πλειοψηφία και γι’ αυτό συμφωνήσαμε. Έχετε όμως μία ηθική και πολιτική 

υποχρέωση με το που θα γυρίσει ο αντιπεριφερειάρχης τουλάχιστον ένα σημείωμα για να 
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δούμε τελικά αυτές οι συναντήσεις ήταν με βάση μια στοχοθεσία ή στη λογική μιας 

επίσκεψης στη Γερμανία του κυρίου θεματικού αντιπεριφερειάρχη και εκεί εξαντλείται; 

Με αυτά τα λίγα εμείς θα συμφωνήσουμε επαναλαμβάνω, παρόλο που διατηρούμε 

μεγάλες επιφυλάξεις. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι. 

ΧΡΟΝΑΣ: Έψαξα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου 

και της οικονομικής επιτροπής. Εκτός από την έγκριση θέσεων για πρακτική άσκηση σε 

επαγγελματικές σχολές που ήταν εντελώς τυπική και αφορούσε αριθμό και αμοιβή, δεν 

έχουμε συζητήσει τίποτε άλλο. Απορώ η παρέμβασή μας σε αυτό τον τομέα κάτω από 

ποιο πλαίσιο και ποια λογική συντελείται. Γι’ αυτό το έβαλα. Κι αν θέλετε, να μιλήσουμε 

και για κάθε θέμα ξεχωριστά και θεματικές συζητήσεις να κάνουμε αλλά να ασκήσουμε 

κριτική ότι εδώ πάμε χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη άποψη, συλλογική τουλάχιστον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, καταγράφεται αυτό που αναφέρετε όλοι. Αν δεν 

έχει κάποιος άλλος επί του θέματος να επαναλάβουμε λίγο τις τοποθετήσεις… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε αν μου επιτρέπετε σε συνέχεια της προηγούμενης 

τοποθέτησής μου περί μιας συνολικής παρουσίασης στο περιφερειακό συμβούλιο των 

πρωτοβουλιών στόχων και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης που πρέπει να ακολουθήσουμε, θα ήθελα όπως προστεθεί στο θέμα της 

συζήτησής μας ότι εδώ η επίσκεψη αυτή συντελείται στα πλαίσια της υλοποίησης του 

έργου του 81 του τεχνικού προγράμματος «Στήριξη και ενίσχυση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα».  

Συνεπώς η παρουσίαση στο περιφερειακό συμβούλιο θα στηρίζεται στον 

απολογισμό σχεδιασμό του προγράμματος αυτού το οποίο άλλωστε μπορούμε όλοι να 

πληροφορηθούμε εμμέσως ή άμεσα, να το ζητήσουμε από τη γραμματεία να μας 

αποστείλει. Αυτό το θέτω στα υπόψη στους αγαπητούς συναδέλφους διότι ο κύριος 

Γαλάνης μονομερώς θα επισκεφθεί και τα Τεχνικά Επιμελητήρια, τα Επιμελητήρια, την 

τεχνική εκπαίδευση, υποθέτω για να καταλάβει πως λειτουργεί ένα σύστημα σε 

γερμανικό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι η τελεσίδικη απόφαση μιας 

Περιφέρειας για να προσαρμόσει τα δικά της προγράμματα σε ένα γερμανικό σύστημα 

και μάλιστα μιας Περιφέρειας όπως της Νοτίου Γερμανίας. Αυτό θέτω, ψήφισα υπέρ με 

την επιφύλαξη της προηγούμενης τοποθέτησής μου. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τα έχετε καταγράψει η κυρία Παναγιώτου; 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι. Είναι κατά πλειοψηφία γιατί έχουμε κατά από τον κύριο 

Χρονά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. 

Κωνσταντίνου Γαλάνη προκειμένου να μεταβεί στην Γερμανία για την υλοποίηση του 

έργου 81 (Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

- Επίσκεψη στο υπουργείο παιδείας της βόρειας Ρηνανίας / Βεστφαλίας στην πόλη 

Ντύσσελντορφ.  

- Επίσκεψη στο ίδρυμα ερευνών Βibb, που συντονίζει την εκπαίδευση σε όλη την 

Γερμανία στην πόλη Βόννη. 

- Τέλος στόχος είναι η επίσκεψη σε ενώσεις συλλόγων της τεχνικής εκπαίδευσης 

και στο εμπορικό επιμελητήριο όπου απασχολούνται αρκετοί μαθητές.  

(αναχώρηση-μετάβαση 11/10/2022, αναχώρηση επιστροφή 14/10/2022) 

 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά αναφέροντας: «Σαν Περιφερειακό 

Συμβούλιο δεν έχουμε ποτέ συζητήσει για ζητήματα εκπαίδευσης,πολύ 

περισσότερο δεν προσεγγίσαμε ποτέ την επαγγελματική εκπαίδευση, δεν 

έχουμε εκφράσει πρακτικό και συγκεκριμένο ενδιαφέρον,δεν έχουμε στόχους 

και προγραμματισμένη παρέμβαση,δεν έχουμε την γνώση του έργου 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ», που μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα χωρίς τεκμηρίωση, με 

πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής στα πλαίσια της τάχα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας.Δεν γνωρίζουμε το τι προσδοκά η Περιφέρεια από αυτή την 

συμμετοχή στο Συνέδριο της Γερμανίας, που έχει διαφορετικές δομές 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ίδιες τις επιχειρήσεις.» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1375 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω κήρυξης σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων 

Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

222908/3637/30-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας 

προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. α) της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄ 6 /15-01-2021) όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 51 του Ν. 4940/2022 (Α΄ 112 /14-06-2022), 

β) του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (Α΄ 54/14-03-2012) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 

41 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47/11-05-2015), 

γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87/07-06-2010), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και ειδικότερα των διατάξεων της παρ. 1.δ του άρθρου 176 

του Ν. 3852/2010 (Α΄87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 

4795/20 (Α΄62/17-04-2021), 

δ) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 

241/27-12-2010) όπως έχει τροποποιηθεί- επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-

06-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης- 

Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 

2201/28-06-2017) και ισχύει. 

Την υπ’ αριθμ. Α561/5-7-2022 (ΑΔΑ ΨΟΚ846ΝΠΙΘ-Ε29) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων ΄Άμφισσας, Δελφών  και Ιτέας του Δήμου 

Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για 

την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από  την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 στις 

παραπάνω περιοχές. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει μέχρι 4-1-
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2023. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26413/20-04-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή 

διατάξεων άρθρου 36 ν. 4765/2021» 

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-06-2022 «Εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021» (ΑΔΑ: Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ). 

4. Τις αριθμ. πρωτ. 205336/13-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΥ07ΛΗ-Ι06) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3372 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α 

Βεβαίωσης 3612 και 206973/3414/13-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΧΘ7ΛΗ-ΡΟ0) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3374 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α 

Βεβαίωσης 3613. 

5. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ανάγκες για τη διαχείριση των συνεπειών που 

προέκυψαν από  την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 

στους αναφερόμενους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας θα συνεχιστούν , σύμφωνα με την εκτίμησή μας. 

Αναλυτικά, ως ακολούθως: 

 

Α/
α 

Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικότητα  Χρονική Διάρκεια 

1.  Ένα (1)  ΠΕ Περιβάλλοντος  Οκτώ (8) μηνών 

 

Η απαιτούμενη δαπάνη της πρόσληψης, ανέρχεται περίπου: 

 

Φορέας  ΚΑΕ  Ονομασία  Ποσό 

073  0342 

Αμοιβές προσωπικού με σχέση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και 

το εποχικό προσωπικό) 

10.278,00 

073  0352  Εισφορές  σε  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  προσωπικού  με 

σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου 
2.475,00 € 
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(Ι.Δ.Ο.Χ.)  γενικά  (συμπεριλαμβάνεται  και  το  εποχικό 

προσωπικό) 

και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού ετών 2022 – 2023 της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ε Ι Σ Η ΓΟΥΜΑΣ Τ Ε  

 

την έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την 

αντιμετώπιση, των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν 

από  την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 στις 

αναφερόμενες περιοχές.  σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/
α 

Ειδικότητα  Αριθμός ατόμων  Χρονική Διάρκεια 

1.  ΠΕ Περιβάλλοντος  Ένα (1)  Οκτώ (8) μηνών 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε θέμα 5. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Να περιμένουμε λίγο τον κύριο Χρονά; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ο κύριος Χρονάς κατά δεν ήτανε; Α είναι απών από την 

αίθουσα, συγνώμη. Ναι. Ας προχωρήσουμε και να μας πει την τοποθέτησή του. Πάμε 

θέμα 5. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς υπέρ κύριε πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Συμφωνούμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. Με την εκκρεμότητα του κυρίου Χρονά να 

δούμε την τοποθέτησή του. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την 

αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν 

από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-07-2022 στις 

αναφερόμενες περιοχές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική Διάρκεια 

1. ΠΕ Περιβάλλοντος Ένα (1) Οκτώ (8) μηνών 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1376 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, 

ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος 

διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 

500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 10/254217/7053/12-11-2021, 

ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

225505/5979/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως 

ισχύει: “η Οικονομική Επιτροπή [...] στ) αποφασίζει για: ι. Την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών....[..] ζ) ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού, ...” 
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2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 271/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/2016 

& ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/2016).  

7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143). 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

10.Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”. 

12. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την 

οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για 

την περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

13. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά 

ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας. 
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14. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1-11-2021) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε. 

15. Την αριθμ. 250564/3916/9-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ1Ε7ΛΗ-9Κ3) απόφαση 

Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 5331/τ.Β’/17-11-2021). 

16. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας. 

18. Το υπ’ αριθ. 147760/8770/8-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008890771) πρωτογενές 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για 

την εν θέματι προμήθεια. 

19. Την απο 43122/12-4-2021 Συλλογική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης για τη ΣΑΕΠ 566 (ΑΔΑ: 93ΤΔ46ΜΤΛΡ-ΔΓΤ, ΑΔΑΜ: 21REQ008937914). 

20. Την υπ’ αριθμ. 37/2021 (ΑΔΑ: ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης του πίνακα υποέργων στα πλαίσια του 

ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της 

ΣΑΕΠ 566, και συγκεκριμένα για το υποέργο«Προμήθεια χρώματος 2021-2022». 

21. Την αριθμ. 1489/9-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧΦ7ΛΗ-ΑΥΡ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης διενέργειας του εν θέματι 

διαγωνισμού. 

22. Τους όρους της υπ’ αριθμ.10/254217/7053/12-11-2021, 

ΑΔΑΜ:21PROC009547384Διακήρυξης. 

23. Την  αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Σ.Εμε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα (πρ. 4/08-07-2022) του 

διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος 

διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 

500.000,00€ με Φ.Π.Α., για το τμήμα 2  στον οικονομικό φορέα  “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”. 
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24. Το υπ’ αριθμ. 197461/5321/1-9-2022 έγγραφο -πρόσκληση της 

Δ/νσηςΟικ/λου& Δ.Ε. προς την εταιρεία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», περί 

αποδοχής/ή μη της παράτασης χρόνου ισχύος προσφοράς του στον ηλεκτρονικό, 

δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., για το τμήμα 2. 

25.Την απο4-9-2022 υποβληθείσα επιστολή της εταιρείας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” αναδόχου για το τμήμα 2, περί μη αποδοχήςτης παράτασης 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

26.Τοάρ. 97 παρ. 5 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει από 1-6-2021 και κατόπιν του άρ. 

39 Ν. 4782/2021 και όπως και προ της 1-6-2021 ίσχυε ταυτόσημο, ως παρ. 4 του άρ. 97, 

ορίζει ότι «H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι 

η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους.Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/08-09-2022 πρακτικού της επιτροπής του 

διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

“Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, 

προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

2. Να ανακληθεί εν μέρει η υπ’ αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, κατά το σκέλος που κατακυρώνεται στον 
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οικονομικό φορέα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” το τμήμα 2του διαγωνισμού, 

διότι δήλωσε την βούλησή του για μη παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

3. Την κήρυξη ως άγονο το τμήμα 2 [Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια]. 

4. Τηματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω τμήμα, 

καθώς όπως προκύπτει έχουν λήξει όλες οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 6. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι από εμάς. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε εμείς θα απέχουμε διότι βλέπουμε ότι έχουμε ένα 5ο 

πρακτικό όπου τελικά θα ακυρώνεται ο διαγωνισμός με το σκεπτικό το οποίο 

αναπτύσσεται στην εισήγηση. Δεν μπορεί μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μην 

μπορούμε να ελέγξουμε ή να καταλήξουμε σε έναν διαγωνισμό για την προμήθεια 

χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Ο 

τελικός ανάδοχος αποχωρεί τελευταία στιγμή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα 

έπρεπε ήδη να είχαν ελεγχθεί από την επιτροπή και να μην βρίσκεται η αναθέτουσα αρχή 

μετά περίπου από ένα χρόνο να δέχεται εισήγηση περί ακύρωσης του διαγωνισμού. 

Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έχει λίγο το σκεπτικό και το χρονικό ακριβώς… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τι να το κάνουμε το χρονικό; Εδώ είμαστε. Εμείς ως παράταξη κύριε 

Τασιέ αυτό το πρόγραμμα το έχουμε ψηφίσει. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι ο ανάδοχος 

δεν θα δεχθεί να κάνει.. να δεχθεί την παράταση της κατάθεσης εγγράφων. Τι σημαίνει; 

Ότι είναι ένας ανάδοχος όπου είναι στρίβειν δια του αρραβώνος, κάτι έχει συμβεί. Επειδή 

λοιπόν στο παραπέντε αποχωρεί ο ανάδοχος εμείς ψηφίζουμε αποχή διότι δεν 

γνωρίζουμε την ουσία, τους λόγους τους διαδικαστικούς και τους ουσιαστικούς που 

ακυρώνεται στην ουσία ένας διαγωνισμός, ο οποιοσδήποτε διαγωνισμός. Ευχαριστώ 

πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Απλώς εγώ αναφέρω το σκεπτικό της εισήγησης, πως 

ακριβώς χρονικά εξελίχθηκε ο διαγωνισμός. Κάποιος άλλος τοποθέτηση; 
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ΧΡΟΝΑΣ: Στην ίδια λογική αποχή και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θέλετε να πείτε και στο θέμα 5 κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Για το θέμα 5 συμφώνησα γιατί πραγματικά είναι αναγκαίο. Ένας ΠΕ 

κατηγορίας για την Φωκίδα για τις έκτακτες ανάγκες …(δεν καταγράφεται)… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος στο θέμα 6 που 

δεν ακούστηκε; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε Τασιέ εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ζητήσαμε παράταση …(δεν 

καταγράφεται)… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Διότι είναι η διαδικασία που ακολουθείται στις 

προμήθειες και στα δημόσια έργα, ζητούμε ανανέωση των εγγυητικών της ισχύς των 

προσφορών, ο οποίος ο προσωρινός μειοδότης για το ένα κομμάτι που αφορούσε τα 

γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια δεν έδωσε, δεν ανανέωσε την προσφορά του. Και 

αρχίζει η διαδικασία να πάμε να προκηρύξουμε ξανά ή με τη διαδικασία της πρόσκλησης 

να βρούμε ανάδοχο αν δεν επιθυμεί ο ίδιος. 

ΧΡΟΝΑΣ: (δεν καταγράφεται) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Συγνώμη; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ήταν ο μοναδικός διαγωνιζόμενος. Ο διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός. 

Γιατί …(δεν καταγράφεται)…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Αναφέρει ακριβώς τώρα το χρονικό. Θέλετε να το 

διαβάσω αναλυτικά; Ευχαρίστως. 

ΧΡΟΝΑΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσετε. Έχουμε έναν 

διαγωνιζόμενο σε μία συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία που γίνεται με δημόσιο 

διαφανή τρόπο. Και τι είναι; Χρώμα διαγράμμισης. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Για το χρώμα συμφωνούμε ρε Τάσο αν κατάλαβα καλά. Εδώ 

μιλάμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Για τα γυάλινα σφαιρίδια είναι το πρόβλημα. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι δύο τμήματα είχε ο διαγωνισμός. Για το πρώτο προχωράει 

κανονικά… δεν κάνω το δάσκαλο, μην παρεξηγηθώ. Και εγώ την αγωνία μου καταθέτω 

έτσι; Για το πρώτο πεδίο… 

ΧΡΟΝΑΣ: …να το καθαρίσουμε νωρίτερα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θέλετε λίγο να… 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Προφανώς αυτός θέλοντας να υπερασπίσει τα συμφέροντά του 

κατάλαβε ότι δεν βγαίνει για το δεύτερο κομμάτι και μας κούνησε μαντήλι, αυτό είναι 

κατά τη γνώμη μου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάντως εγώ τρέχω λίγο τις ημερομηνίες έτσι; 11ο του 

‘21 είχαμε απόφαση οικονομικής επιτροπής για έγκριση του διαγωνισμού. Οι διαγωνισμοί 

παίρνουν περίπου επειδή είναι και μεγάλο το ποσό αυτό, έχει τους κανόνες 

δημοσιότητας, χρονικό περιθώριο για την υποβολή προσφορών, πρώτο πρακτικό, 

δεύτερο πρακτικό κλπ, φτάσαμε λοιπόν… Συνήθως αυτό είναι γύρω στους έξι μήνες, 

συνήθως, εδώ ήμασταν 20/7ου αποφασίστηκε κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στους 

υποψηφίους μειοδότες τέλος πάντων, στους υποψήφιους αναδόχους που είναι και 

μειοδότες, 7ο του ’22, 9ο του ’22 ζητήθηκε και η ανανέωση των εγγυητικών τους 

επιστολών και προσφορών, δεν ανανεώθηκε η προσφορά για το τμήμα που τελικώς είναι 

άγονο και αφορά το μικρό κομμάτι σε μέγεθος προϋπολογισμού, τα αντανακλαστικά 

σφαιρίδια. Εδώ η υπηρεσία έχει τρόπο να προχωρήσει, έχει δυνατότητα να προχωρήσει 

και στην εκτέλεση του έργου, είτε από.. θα προχωρήσει ξανά να καλέσει σε πρόσκληση 

για να βρει αντανακλαστικά σφαιρίδια αλλά νομίζω ο κύριος Παπαναστασίου θα μπορέσει 

να δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες, νομίζω έχουμε και στο σύνολο της Περιφέρειάς 

μας και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες αλλά και η Φθιώτιδα έχει την απαραίτητη 

ποσότητα για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι προ 

του χειμώνα στις διαγραμμίσεις. Κάνω λάθος κύριε Παπαναστασίου; 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Όχι έτσι είναι. Το κύριο συστατικό της δημοπρασίας είναι το 

χρώμα διαγράμμισης, η χάντρα μπαίνει σε ποσοστό 25 με 30% το πολύ. Πιθανόν να 

υπάρχει αποθήκη οπότε μπορεί από το αποθηκευμένο υλικό να χρησιμοποιηθεί για να 

προχωρήσει η διαγράμμιση με τα συνεργεία της ΠΕ Φθιώτιδας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Άρα ολοκληρώνοντας το θέμα είμαστε στις 

τοποθετήσεις – ψηφοφορία, δεν ξέρω κάποιος αν θέλει να μπει κάτι άλλο; Τα 

καταγράψετε κυρία Παναγιώτου; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, είναι αποχή ο κύριος Χρονάς και η κυρία Μπατζελή. Δεν 

άκουσα τον κύριο Αναγνωστάκη. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έχω συμφωνήσει στην εισήγηση. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Και η κυρία Κατσιμίχα; 
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ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Εντάξει. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 5/08-09-2022 πρακτικό της επιτροπής του διεθνούς, 

ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια 

χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 

500.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

2. Ανακαλεί εν μέρει την υπ’ αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) 

απόφασή της, κατά το σκέλος που κατακυρώνεται στον οικονομικό φορέα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” το τμήμα 2 του διαγωνισμού, διότι δήλωσε την βούλησή 

του για μη παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

3.Κηρύσσει άγονο το τμήμα 2 [Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια].  

4.Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω τμήμα, καθώς 

όπως προκύπτει έχουν λήξει όλες οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων. 

Η κα Κατερίνα Μπατζελή δήλωση αποχή θεωρώντας ότι δεν γνωρίζουν 

την ουσία, τους λόγους τους διαδικαστικούς και τους ουσιαστικούς που 

ακυρώνεται στην ουσία ένας διαγωνισμός. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε αποχή. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1377 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων 

(Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του 

Ν.3852/2010 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 

221209/6423/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. 

Εύβοιας προς την Επιτροπή και  
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 176 παρ. ι(iii)’. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί & ισχύουν.  

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών &  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

4. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 380/2016, ΦΕΚ Β’ 3847/2016, 

ΦΕΚ Β’ 4401/2016 και ΦΕΚ Β’ 2201/2017).  

5. Την αριθ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την 

οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

6. Την υπ’ αριθ. 200/1-9-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας «περί εκλογής Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010. 

7. Την με αριθ. πρωτ. 133502/3490/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008801077) 

αρχική σύμβαση προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες 

θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

για ένα έτος με τον ανάδοχο τον ΦΛΩΡΟ ΙΩΑΝΝΗ. 

8. Την με αριθ. πρωτ. 141801/4347/23-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010802793) 

τροποποίηση – παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και καυσίμων 

κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

9. Της αριθ. 781/08-06-2021 (Πρακτικό 22ο, Θέμα 6ο, ΑΔΑ: ΩΜ3Κ7ΛΗ-ΒΡΔ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας με την οποία 

(σημείο 3) συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της 

σύμβασης. 
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10. Το από 28-09-2022 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής παραλαβής 

προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες 

κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το μήνα Ιούλιο 2022.  

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση του από 28-09-2022 πρωτόκολλου παραλαβής της επιτροπής 

παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις 

ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το μήνα Ιούλιο 

2022, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟ

Υ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΔΑΜ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 
ΦΛΩΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022  4.664,72 € 

604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626/31‐7‐

2022 
 

22SYMV01080279
3 

 
Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 7. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι πρωτόκολλο παραλαβής, αποχή από εμάς. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αποχή. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 28-09-2022 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής παραλαβής 

προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες 

κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το μήνα Ιούλιο 2022, 

όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΔΑΜ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΦΛΩΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 4.664,72 € 

604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 
612, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626/31-7-
2022 

 

22SYMV010802793

  

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης η κα Κατερίνα Μπατζελή και ο κ. 

Αναστάσιος Χρονάς δήλωσαν αποχή.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1378 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του 

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, 

των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», 

διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, 

συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως 

ισχύει: “η Οικονομική Επιτροπή [...] στ) αποφασίζει για: ι. Την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
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διαγωνισμών....[..] ζ) ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, ...” 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-7-2019). 

3. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2201/28-6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 

2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-

10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”. 

7. Την υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με 

την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., 

για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

8. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά 

ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας. 

9. Την υπ’ αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-

7-2022). 

10. Την υπ’ αριθμ. 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ:9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση 

Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 3913/τ.Β/25-7-2022). 

11. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 
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12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας. 

13. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία 

μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α) για την αντιμετώπιση των 

λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

14. Την αριθμ. 687/17-5-2022 (ΑΔΑ: 96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της οικείας διακήρυξης. 

15. Το υπ’ αριθμ. 118124/3704/27-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010644840) 

πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού και Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης πολυετούς 

ανάληψης υποχρέωσης για την εν θέματι υπηρεσία. 

16. Την υπ’ αριθμ. 2750/1-6-2022 (ΑΔΑ:68ΡΦ7ΛΗ-22Ξ, ΑΔΑΜ:22REQ010672775) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2878 στο Βιβλίο 

εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου. 

17. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 6/130512/3907/9-6-2022, 

ΑΔΑΜ:22PROC010738073 Διακήρυξης. 

18. Τα υπ’ αριθ. 1/20-7-2022 (ολοκληρώθηκε 27-7-2022) και 2/17-8-2022 

πρακτικά της επιτροπής τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1234/6-9-2022 

(ΑΔΑ:6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, τα οποία 

ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  

Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  

 

“Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 

350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

 

Στη Λαμία 20/7/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 159677/4544/14-7-2022 

πρόσκλησης του τμήματος Προμηθειών, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-

2022 διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών 

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας 

των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, 

διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) 

μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο 
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 687/17-5-

2022 (ΑΔΑ:96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:  

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - 

Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Γεώργιος Γουργιώτης του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. 

Γεωπόνων), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, ως μέλος. 

 Ελένη Βαγενά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών 

Δομικών Έργων), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, ως μέλος. 

 

 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου 

Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Δ/κού - Λογ/κού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού 

& Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ. 

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 163237. Η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 14η-7-2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 23:59:59 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ήταν η 20η/7/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού 

κ. Φώτιου Παπαευσταθίου (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και του 

μέλους Ελένης Βαγενά, οι οποίοι είναι πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ και ΕΣΗΔΗΣ 

με αρμοδιότητα την ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο 

που αφορά την Π.Στ.Ε. και την αριθ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-2022 Διακήρυξη, 
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προκειμένου να λαμβάνει τα υποβληθέντα ερωτήματα, την πορεία τους και την πορεία 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 

163237 και διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 

διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους 

παρακάτω προμηθευτές: 

 

Α/Α  Προμηθευτής  Ημερομηνία και ώρα  
Υποβολής προσφοράς 

1  FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE  08/07/2022, 11:14:08 
2  ΕΛΕΚΤ ΑΕ  14/07/2022, 18:02:24 
3  ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  14/07/2022, 15:20:20 
4  Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.  14/07/2022, 19:22:51 
5  ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.  14/07/2022, 18:29:54 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της 

Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας αριθμό 

πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην 

Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ως εξής:  

 

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και 

νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς 

α/α συστήματος: 

 

Α/Α  Οικονομικός Φορέας  Αριθμός πρωτοκόλλου 
1  FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE  159677/4544/12‐7‐2022 
2  ΕΛΕΚΤ ΑΕ  163745/4603/15‐7‐2022 
3  ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  164137/4610/15‐7‐2022 
4  Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.  165079/4620/18‐7‐2022 
5  ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.  165425/4626/18‐7‐2022 
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Α/Α  Οικονομικός Φορέας  Α/Α προσφοράς συστήματος 

1  FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE  288498 
2  ΕΛΕΚΤ ΑΕ  289126 
3  ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  289070 
4  Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.  289450 
5  ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.  290682 

 

Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε 

την προσκόμιση των εγγυητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν την 

απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής -προσκομίζοντας το πρωτότυπό της- μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού σύμφωνα με την διακήρυξη. 

Παράλληλα επικοινώνησε ηλεκτρονικά μέσω e-mail με τους φορείς που φέρεται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Μετά από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι όλα τα 

κατατεθειμένα ηλεκτρονικά έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α) (σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF) όλων των ανωτέρω οικονομικών φορέων 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, αφού επαληθεύεται: 1) ότι 

η υπογραφή είναι έγκυρη (SIGNATURE IS VALID), 2) η ταυτότητα του υπογράφοντος 

(THE SIGNER'S IDENTITY IS VALID), 3) ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από την 

εναπόθεση της ηλεκτρονικής υπογραφής (THE DOCUMENT HAS NOT BEEN MODIFIED 

SINCE THIS SIGNATURE WAS APPLIED), 4) ότι το πιστοποιητικό του υπογράφοντος είναι 

έγκυρο και δεν έχει ανακληθεί (THE SIGNER'S CERTIFICATE IS VALID AND HAS NOT 

BEEN REVOKED) και 5) ότι το παρόν πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 910/2014 ANNEX I (THIS CERTIFICATE IS QUALIFIED 

ACCORDING TO EU REGULATION 910/2014 ANNEX I). Κατά συνέπεια, όλες οι 

προσφορές έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον όρο 2.4.2 της διακήρυξης και όλοι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή η οποία χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης. 

Περαιτέρω, από τη στιγμή που το έγγραφο-δικαιολογητικό υποβάλλεται 

στον διαγωνισμό -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- δεν μπορεί να προκύψει προβληματισμός ή 

αμφιβολία για τον χρόνο σύνταξης του εγγράφου σε σχέση με τον χρόνο 

υποβολής του και η βεβαίωση που αυτόματα παρέχεται απο το σύστημα καθιστά αυτό 

έγγραφο βέβαιης ημεροχρονολογίας χωρίς άλλη διατύπωση. (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ 
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1434/2021,1379/2021,112/2021, 417/2020).  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού 

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι 

συμμετέχοντες.  

 

Τελική άποψη: Όλες οι προσφορές των ανωτέρω υποψήφιων αναδόχων 

γίνονται αποδεκτές για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, διότι καλύπτουν όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί απο την Αναθέτουσα Αρχή στην 

Διακήρυξη.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικής προσφοράς η επιτροπή ακολούθησε στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, ως εξής: 

 

1. FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 

(ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

Περιγραφή  Πεδίο συμπλήρωση 
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ):  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
3)  Συλλογική  σύμβαση  εργασίας  –  ή  όποιο  εργασιακό 
καθεστώς  ισχύει  –  και  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2022 &  Υ.Α. 38866/21‐04‐
2022(ΦΕΚ 2030/Β΄/21‐04‐2022) 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει ισχύουσας 
νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,78 ευρώ 

5)  Συνολική  δαπάνη  Υπηρεσίες  καθαριότητας  των  κτιρίων 
της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη  Φθιώτιδα  για  24 
μήνες 

211.200,00 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α.  Ύψος  του  προϋπολογιζόμενου  ποσού  που  αφορά  τις 
πάσης  φύσεως  νόμιμες  εισφορές  αποδοχές  αυτών  των 
εργαζομένων: 

141.526,80 ευρώ 

Β.  Ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  & 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

36.757,75 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών   14.251,24 ευρώ 
Δ. Εργολαβικό κέρδος  480,00 ευρώ 
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   960,00 ευρώ 
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων  17.224,21 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 261.888,00€ 

 

2. ΕΛΕΚΤ Α.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 

(ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

Περιγραφή  Πεδίο συμπλήρωση 
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):  Σύμφωνα  με  τον  «Πίνακα  κατανομής 

προσωπικού» 
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ):  Σύμφωνα  με  τον  «Πίνακα  κατανομής 

προσωπικού» 
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 
καθεστώς  ισχύει  –  και  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι  (να  επισυναφθεί  αντίγραφό  της  στο 
τέλος ): 

Εθνική  Γενική  Συλλογική  Σύμβαση 
Εργασίας  2022‐2021  &  Υ.Α.  38866/2022 
(ΦΕΚ 2030/21‐04‐2022) 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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4)  Προβλεπόμενο  ωρομίσθιο  εργαζομένου  βάσει 
ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5)  Συνολική  δαπάνη  Υπηρεσίες  καθαριότητας  των 
κτιρίων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη 
Φθιώτιδα για 24 μήνες 

211.992,00 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α.  Ύψος  του  προϋπολογιζόμενου  ποσού  που  αφορά 
τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών 
των εργαζομένων: 

140.522,59 ευρώ 

Β.  Ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  & 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

32.897,21 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών   18.720,00 ευρώ 
Δ. Εργολαβικό κέρδος  741,76 ευρώ 
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   1.848,00 ευρώ 
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων  17.262,44 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 262.870,08€ 

 

3. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 

(ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

 

Περιγραφή  Πεδίο συμπλήρωση 
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):  Λόγω έλλειψης χώρου η ανάλυση γίνεται 

στο  αρχείο  (ανάλυση  εργαζομένων 
οικονομικής προσφοράς) 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ):  Λόγω έλλειψης χώρου η ανάλυση γίνεται 
στο  αρχείο  (ανάλυση  εργαζομένων 
οικονομικής προσφοράς) 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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3)  Συλλογική  σύμβαση  εργασίας  –  ή  όποιο  εργασιακό 
καθεστώς  ισχύει  –  και  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι  (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος 
): 

Εθνική  γενική  συλλογική  σύμβαση 
εργασίας  (με  χρονική  επέκταση),  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  απόφαση  με 
αρ.38866  (ΦΕΚ  Β  2030/21‐04‐2022) 
(επισυνάπτεται) 

4)  Προβλεπόμενο  ωρομίσθιο  εργαζομένου  βάσει 
ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5)  Συνολική  δαπάνη  Υπηρεσίες  καθαριότητας  των 
κτιρίων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη 
Φθιώτιδα για 24 μήνες 

246.760 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων: 

131.313,15 ευρώ 
(ΚΑΘΑΡΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:111.115,55 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:20.197,6) 

Β.  Ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  & 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

53.457,43 ευρώ 
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:32.019,83 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:20.197,6 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΠΚ:1.240) 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών   16.696,1 ευρώ 
Δ. Εργολαβικό κέρδος  407,17 ευρώ 
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   1.094,5 ευρώ 
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων  16.229,25 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 246.760,00€ 

 

4. Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 

(ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Περιγραφή  Πεδίο συμπλήρωση 
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ):  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
3)  Συλλογική  σύμβαση  εργασίας  –  ή  όποιο  εργασιακό 
καθεστώς  ισχύει  –  και  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι  (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος 
): 

ΕΓΣΣΕ 2022 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 2021 

4)  Προβλεπόμενο  ωρομίσθιο  εργαζομένου  βάσει 
ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

31,85*0,15=4,7775 ευρώ 

5)  Συνολική  δαπάνη  Υπηρεσίες  καθαριότητας  των 
κτιρίων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη 
Φθιώτιδα για 24 μήνες 

226.560,00 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων: 

141.413,56 

Β.  Ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη  & 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

35.972,04 
(συμπεριλαμβανομένου ΕΛΚΠ) 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών   26.400,00 
Δ. Εργολαβικό κέρδος  1.092,52 
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   3.205,00 
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων  18.476,88 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 280.934,40€ 

 

5. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 

(ΦΕΚ 115 Α’) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 
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Περιγραφή  Πεδίο συμπλήρωση 
1) Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση):  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ):  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 
καθεστώς  ισχύει  –  και  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι  (να  επισυναφθεί  αντίγραφό  της  στο 
τέλος ): 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε  2021  &  ΦΕΚ  Β  2030‐2022 
(αύξηση  κατώτατου  μισθού 
επισυνάπτονται) 

4)  Προβλεπόμενο  ωρομίσθιο  εργαζομένου  βάσει 
ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5)  Συνολική  δαπάνη  Υπηρεσίες  καθαριότητας  των 
κτιρίων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  στη 
Φθιώτιδα για 24 μήνες 

238.709,67 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 
τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες  εισφορές  αποδοχές 
αυτών των εργαζομένων: 

144.897,79 ευρώ 

Β.  Ύψος  των ασφαλιστικών  εισφορών  (εργοδότη & 
εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

42.924,13 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών   14.049,70 ευρώ 
Δ. Εργολαβικό κέρδος  4.400,00 ευρώ 
Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   13.000,00 ευρώ 
ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων  19.438,05 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 295.999,99€ 

 

Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

* Η Επιτροπή για την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα 

“ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” η οποία είναι πρώτη σε σειρά μειοδοσίας, παρατήρησε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  Οικονομικές  Προσφορές  κατά 
σειρά μειοδοσίας με ΦΠΑ 

* ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  * 246.760,00€ 
FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE  261.888,00€ 
ΕΛΕΚΤ ΑΕ  262.870,08€ 
Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.   280.934,40€ 
ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.  295.999,99€ 
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τα εξής:  

- δεν έχει υπολογίσει νομίμως στην προσφορά του τις μικτές αποδοχές των 

εργαζομένων καθώς όπως προκύπτει από τον πίνακα υπολογισμού που έχει προσκομίσει, 

οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων ανέρχονται στο ποσό των 98.423,66 ευρώ που 

υπολείπεται από τις νόμιμες αποδοχές, με αποτέλεσμα το συνολικό εργατικό κόστος που 

έχει υπολογίσει να υπολείπεται του νομίμου. 

Τελική άποψη: Η προσφορά που υποβάλει ο εν λόγω υποψήφιος δεν γίνεται 

αποδέκτη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι παραβιάζει ρητές και απαράβατες 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υπόλοιπων υποψήφιων οικονομικών 

φορέων εντοπίστηκαν σημεία που χρήζουν περαιτέρω ανάλυση και διευκρινίσεων λόγω 

της μεγάλης διαφοράς στις τιμές που έχουν δηλώσει και για λόγους ίσης μεταχείρισης και 

του υγιούς ανταγωνισμού, η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να 

αποστείλει επιστολή -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- και να ζητήσει από τους εν λόγω υποψήφιους: 

- να εξηγήσουν εγγράφως την τιμή που προτείνουν στα σημεία της προφοράς 

τους σχετικά με το εργολαβικό κέρδος και του κόστους των αναλωσίμων. 

 

Επιπρόσθετα,  

 για την εταιρεία «FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY 

IKE» να ζητηθούν περαιτέρω έγγραφες διευκρινήσεις για την οικονομική της προσφορά, 

διότι: 

- δεν έχει υπολογίσει το κόστος ένδυσης των εργαζομένων και να 

τεκμηριώσει εγγράφως την απόσβεσή τους, και 

- να αποσαφηνίσει εάν έχει υπολογίσει το κόστος ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου στη προσφορά της, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, με ποιο ποσό και πως αυτό προκύπτει. 

 για την εταιρεία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.», ενώ έχει προσκομίσει την ανάλυση 

αποδοχών του προσωπικού, να ζητηθεί να προσκομίσει συμπληρωματικά και το «(Α) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ» που 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 66 από 297 

αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης ¨ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ¨, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή,  

- η παροχή γραπτών διευκρινήσεων αποσκοπεί αποκλειστικά στη θεραπεία και 

κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος και την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, 

και  

- σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης [... Η αναθέτουσα αρχή, 

τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει 

να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης...], 

 ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την διακοπή της συνεδρίασης, 

προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να αποστείλει ηλεκτρονική πρόσκληση -μέσω της 

«επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ- στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016 και όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης. 

 

Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου έπειτα απο πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας 

της “Επικοινωνίας” του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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Λαμία 27-7-2022 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  

Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  

 

 

“Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα 

προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 

350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 

Στη Λαμία 17/8/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 180394/4914/11-8-2022 
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πρόσκλησης του τμήματος Προμηθειών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την παροχή 

διευκρινήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου 

διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-2022 διακήρυξης της Δ/νσης 

Οικονομικού & Δ.Ε. για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και 

Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με 

δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:  

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - 

Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Γεώργιος Γουργιώτης του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. 

Γεωπόνων), υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Φθιώτιδας, ως μέλος. 

 Ελένη Βαγενά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών 

Δομικών Έργων), υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, ως μέλος. 

 

 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου 

Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (ειδ. Δ/κού - Λογ/κού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού 

& Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΣΕ. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σε συνέχεια της προηγούμενης 

(27-7-2022) και η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- η εταιρεία 

“FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 

185933/5002/11-8-2022] μετά απο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 177378/4867/2-8-2022 έγγραφο 

/ ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
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2. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- η εταιρεία 

“ΕΛΕΚΤ Α.Ε.” [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 184576/4989/10-8-2022] μετά απο το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 77450/4868/2-8-2022 έγγραφο / ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

3. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλαν εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- οι εταιρείες «Δ. 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.» [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 180394/4914/4-8-2022] και «ICM 

INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E.» [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 186947/5030/16-

8-2022] μετά απο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 165425/4626/2-8-2022 έγγραφο / ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας. 

 

και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν έκρινε επαρκής τις 

έγγραφες αιτιάσεις/εξηγήσεις που παρασχέθηκαν από τις ανωτέρω εταιρείες διότι είναι 

σαφής και πλήρης. 

 

Τελική Άποψη: Η επιτροπή σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα κάνει 

αποδεκτές στο σύνολό τους τις προσφορές.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή: 

1. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2 πρακτικών. 

2. Την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

“ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” ως απαράδεκτη, για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στο αριθμ. 1 πρακτικό της Επιτροπής. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «FANTASY CLEANING SECURITY 

AND FACILITY IKE» [ΑΦΜ:800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου] ως προσωρινού 

αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, διότι η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της 

διακήρυξης, που θα υποβάλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο 

την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας 

της “Επικοινωνίας” του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Λαμία 17-8-2022 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

19. Την υπ’ αριθ. 1234/6-9-2022 (ΑΔΑ:6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

[......................................................................................................................

.................................... 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/20-7-2022 (ολοκληρώθηκε 27-7-2022) και 2/17-8-

2022 πρακτικά της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για 

την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», 

διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, 

συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

τεχνικών/οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.  

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.», ως απαράδεκτη για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του σχετικού 

πρακτικού 1 της επιτροπής.  
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3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα “FANTASY CLEANING SECURITY AND 

FACILITY IKE” (ΑΦΜ: 800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου) ως προσωρινό ανάδοχο του εν 

θέματι διαγωνισμού, διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και με συνολική προσφερόμενη τιμή 261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

H κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της 

διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από 

την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..  

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στον προσφέροντα και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει.  

Υπέρ της εισήγησης τάσσονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος, Δημήτριος 

Βουρδάνος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Σοφία Αγγελοπούλου -

Παπανικολάου, Δημήτριος Αναγνωστάκης και Νικόλαος Μπέτσιος.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά επισημαίνοντας τη διαφωνία της παράταξής 

του με την ενοικίαση εργαζομένων και τις εργολαβίες μίσθωσης προσωπικού, 

αναφέροντας ότι μπορεί και πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1234 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής 

.......................................................................................................................

...................................] 

19. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο αναδειχθέντας μειοδότης κλήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 204198/5509/8-9-2022 ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

20. Το υπ’ αριθμ. 3/19-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

21. Την υπ’ αριθμ. 225583/5983/4-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού & 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 

Εισηγούμαστε: 
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1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/19-9-2022πρακτικού της επιτροπής του 

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών 

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των 

Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) 

ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικώνκατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. 

2. Την κατακύρωση του εν θέματι διαγωνισμούστον οικονομικό φορέα 

“FANTASYCLEANINGSECURITYANDFACILITYIKE” (ΑΦΜ: 800899885, Δ.Ο.Υ.: 

Περιστερίου), με συνολική προσφερόμενη τιμή 261.888,00€συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε θέμα 8 «Πρακτικό 3 για υπηρεσίες καθαριότητας 

στην Φθιώτιδα στην Δευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια και στο ΚΕΔΑΣΥ». Κυρία Κατσιμίχα 

βλέπω ότι έχετε το μικρόφωνό σας ανοιχτό, πείτε μου. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Υπέρ είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Βλέπω ο κύριος Αναγνωστάκης έχει το μικρόφωνό του 

ανοιχτό. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Συνέχεια ανοιχτό το έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Α εντάξει. Θέλετε να μας πείτε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είχα ψηφίσει την διαδικασία. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Δεν ακούγεστε καθαρά. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Λέω είχα στηρίξει την εισήγηση και στην προηγούμενη 

οικονομική επιτροπή όταν είχε γίνει η πρώτη διαδικασία. Άρα λοιπόν θα είμαι συνεπής, θα 

στηρίξω και τώρα την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Μπατζελή; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Υπέρ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Είναι εργολαβία ενοικίασης προσωπικού, καταψηφίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε κατά πλειοψηφία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/19-9-2022 πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού, 

ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των 

χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων 

Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) 

ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.  

2. Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα “FANTASY 

CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” (ΑΦΜ: 800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου), 

με συνολική προσφερόμενη τιμή 261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι 

κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά θεωρώντας ότι πρόκειται για 

εργολαβία ενοικίασης προσωπικού. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1379 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής 

ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω 

προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 

ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών 

πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022». 
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

οικ.225941/6556/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Εύβοιας προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 52, παράγραφος 2 «Τροποποιήσεις του 

άρθρου 21 του Ν. 2589/2000».  

3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις».    

4. Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

5. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) «Συντελεστές 

παρακράτησης φόρου».   

6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.10.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.  

7. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».  

9. Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Της αριθμ. 3203/84663/2017 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2201/28.06.2017) του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την 

«Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
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Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

11. Το αριθμ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

12. Την αριθμ. 195090/2921/09.09.2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019) 

Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας» 

13. Την αριθμ. πρωτ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 

διακήρυξη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο  «Διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 

2022», σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

ορίζεται η  17-10-2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 

18-10-2021. 

14. Το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του 

υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 

14.10.2022» σύμφωνα με το οποίο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 

προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων 

του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 

και ώρα 08.00 πμ. 

15. Την ανάγκη της παράτασης χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 

των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής 

λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ  και ορισμού νέας ημερομηνίας και 

ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 

206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 διαγωνισμού. 

16. Την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Στ.Ε. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση του χρόνου 

υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω 
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προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 

ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό 

δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» ως εξής: 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 15:00. 

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27-10-2022 και ώρα 10:00. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-

2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923 διακήρυξης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 9.  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τηλέφωνα κλείστε. Μικρόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 9 ανοιχτός διαγωνισμός ηλεκτρονικός 

για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρου και πρασίνου στην Εύβοια. 

ΧΡΟΝΑΣ: Αυτό είναι σε βλάβη του ΕΣΗΔΗΣ.. (δεν καταγράφεται)… 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Και στο 9 και στο 11 έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή 

υπήρξε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ωραία. Άρα τυπικό είναι το ζήτημα, συμφωνούμε στο 9. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Συμφωνούμε στο 9. Συμφωνούμε και στο 10; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι στο 10, στο 11 είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Α συγνώμη στο 11.  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 
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αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση του χρόνου 

υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω 

προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 

ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με 

αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό 

δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» ως εξής: 

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 15:00. 

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27-10-2022 και ώρα 10:00. 

  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-

2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923 διακήρυξης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1380 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

οικ.227454/5369/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Βοιωτίας προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 176 παρ.η. σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄) και την παρ. 9β του 

άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.8.2019). 

2. Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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3. Τα άρθρα 200 & 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24 και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με 

την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΣΕ για 

την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.  

5. Την υπ. αριθμ. 200/1-9-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερ. Ελλάδας, “περί εκλογής Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, 

σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010. 

6. Την υπ’ αριθμ. 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ 5331/τ.Β/17-11-2021) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους  χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

7. Την υπ΄αριθμ. 1716/15-12-2020 (πράξη 47)απόφαση της ΟΙΚ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί “Προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις 

ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)  της Π.Ε. Βοιωτίας. 

8. Την Πιστοποίηση Β΄Παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική 

Εργασιακής Ένταξης» για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Βοιωτίας στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. 

Βοιωτίας, από τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄ και 

έχοντας υπ΄ όψιν το πιστωτικό τιμολόγιο 31/23-09-2022, ζητούμε εκ νέου την έγκριση 

του 2182/25-07-2022 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 
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A/A  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

5.040,00 

ΤΠΥ2182/25‐7‐

2022 

797/07‐06‐2022 

(πράξη 21) 

 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε με σειρά, πάμε στο θέμα 10. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι πρωτόκολλο παραλαβής, απέχουμε εμείς. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά εσείς αποχή στο 10; 

[…]: Ναι. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, 

από τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄ και έχοντας 

υπ΄ όψιν το πιστωτικό τιμολόγιο 31/23-09-2022, ζητούμε εκ νέου την έγκριση του 

2182/25-07-2022 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 
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A/A  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
 
5.040,00 

ΤΠΥ  2182/25‐7‐
2022 

797/07‐06‐2022 
(πράξη 21) 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης η κα Κατερίνα Μπατζελή και ο κ. 

Αναστάσιος Χρονάς δήλωσαν αποχή. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1381 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μέσω 

μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο 

οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 173548. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

οικ.227526/3705/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Φωκίδας προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός 

της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

ειδικότερα την παράγραφο 4 του άρθρου 37. 

4.  Το υπ’αριθμ.38837ΕΞ2022/29-09-22 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης 

και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το οποίο το  υποσύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την 

Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες 
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εργασίες αναβάθμισης  της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε 

παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 π.μ. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού,  για την παροχή υπηρεσιών μέσω 

μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο 

οδικό δίκτυο της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 173548, μέχρι 24/10/22 και ώρα 23:59:59.  

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο 11. Συμφωνούμε; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Για τους ίδιους λόγους που είπαμε στο 9 ισχύει και για το 11, 

ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών μέσω 

μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο 

οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 173548, μέχρι 24/10/22 και ώρα 23:59:59.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1382 
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών 

δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαιώματος 

προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

224471/5964/03-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-

7-2022). 

6.  Την αριθμ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 3913/τ.Β/25-7-2022). 

7.  Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας». 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση 
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του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας. 

8. Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδα με την οποία εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ)  για τη μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά 

έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η διενέργεια  διαγωνισμού  καθώς και οι όροι 

της Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

9. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 

2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 

4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), συνολικού προϋπολογισμού 

12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 

30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095 ) 

10. Το άρθρο  4.2.1.α ¨Υποβολή προσφορών¨  της διακήρυξης  του ΔΣΑ, 

σύμφωνα με το οποίο “ Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική 

περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων 

συμβάσεων, η ΠΕ Φθιώτιδας θα δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη 

σύναψη αυτών, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ. Η 

πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι 

οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Οι 

προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες 

ανά τμήμα.  

11. Την υπ΄αριθμ. 2495/28-04-2020 πολυετή απόφαση ανάληψη δέσμευσης 

(ΑΔΑ: ΨΗ537ΛΗ-ΑΥΧ ΑΔΑΜ: 20REQ006625962). 

12. Την υπ’ αριθμ 18/3-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

91ΑΜ7ΛΗ-Ζ8Ρ).  

13. Το υπ΄αριθμ. 224362/190/03-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο αιτείται την δημοπράτηση 04 νέων μαθητικών δρομολογίων. 

14. Την αριθμ. 191290/17-06-2022 (ΦΕΚ Β΄3136) Απόφαση του Υφυπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών. 
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15. Ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για νέα δρομολόγια με δημόσια 

σύμβαση προκύπτει από τη διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά 

μαθητών με τη δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία) και με ίδια μέσα των 

Δήμων και της Περιφέρειας, με συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της μεταφοράς με 

σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς οι ανάγκες μεταφοράς για το 

συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν είχαν συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του αρχικού 

διαγωνισμού. 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση: 

Της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για  τεσσάρων  (04) νέων μαθητικών 

δρομολόγιων, συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€  άνευ  ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30% και την ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών 

μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το 

σχολικό έτος 2022-2023 ( 170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από 

οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης).   

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.                                

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς 

διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των 

δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 

14) και δημοσιεύτηκε με την άρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

Τον ορισμό ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Α/Α 
ΑΦΕΤΗΡΙ
Α 

ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ. 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜ.  ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2022/ 
ΝΕΟ 
31 

Γραμματι
κό  ‐Νέο 
Ικόνιο 
Νομού 
Καρδίτσα
ς 

9 

Νηπιαγωγείο 
Ν. 
Μοναστηρίου‐ 
Δημοτικό 
σχολείο  Ν. 
Μοναστηρίου 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Μικρό 
λεωφορείο 
με συνοδό 

4,40   0,10   20,70   ‐  25,20   59,7 
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2022/
ΝΕΟ 
32 

Πολύδροσ
ο 
Φωκίδας 

1 

 Σταθμός 
Λιλαίας 
(ανταποκριση 
με  ταξι  για 
Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 
Λαμίας 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξί) 

0,40    ‐  8,00    ‐  8,40   24,02 

2022/
ΝΕΟ 
33 

Νέα 
Γιαννιτσο
ύ  

1 

Μακρακώμη 
(ανταπόκριση 
με  λεωφορείο 
για  3ο 
Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Λαμίας) 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ΤΑΞΙ) 

4,52   0,66   8,11   1,93   15,22   32,18 

2022/
ΝΕΟ 
34 

Παλαιοβρ
άχα 

2 

Σπερχειάδα 
(ανταπ.  με 
λεωφορείο για 
το  2ο  ΕΠΑΛ 
Λαμίας 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ΤΑΞΙ) 

2,00   0,40   12,40   2,00   16,80   33,12 

       

  
  
  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  
  
  

149,02 
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Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε μαθητικά δρομολόγια θέμα 12, στη Φθιώτιδα. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι και από εμάς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Μπατζελή; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Προχωρήστε λίγο άμα μπορείτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι βεβαίως. Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι τρία νέα δρομολόγια μαθητικά στη Φθιώτιδα. Διενέργεια 

δημοπράτησης τριών νέων δρομολογίων. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πρόκειται για παράταση ημερομηνίας για μαθητικά δρομολόγια, θα 

συμφωνήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε στο 12 είμαστε όλοι ομόφωνα κύριε Χρονά; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τέσσερα (04) νέα 

μαθητικά δρομολόγια, συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ άνευ ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, και την ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 

μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για 

το σχολικό έτος 2022-2023 (170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από 

οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης).  

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο ακόλουθο Παράρτημα Ι.  
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Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), τριετούς 

διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των 

δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 

Π.Ε. Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14) και 

δημοσιεύτηκε με την αρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Α/Α 
ΑΦΕΤΗΡΙ
Α 

ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ. 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜ.  ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2022/ 
ΝΕΟ 
31 

Γραμματι
κό  ‐Νέο 
Ικόνιο 
Νομού 
Καρδίτσα
ς 

9 

Νηπιαγωγείο 
Ν. 
Μοναστηρίου‐ 
Δημοτικό 
σχολείο  Ν. 
Μοναστηρίου 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Μικρό 
λεωφορείο 
με συνοδό 

4,40   0,10   20,70   ‐  25,20   59,7 
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2022/
ΝΕΟ 
32 

Πολύδροσ
ο 
Φωκίδας 

1 

 Σταθμός 
Λιλαίας 
(ανταποκριση 
με  ταξι  για 
Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 
Λαμίας 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξί) 

0,40    ‐  8,00    ‐  8,40   24,02 

2022/
ΝΕΟ 
33 

Νέα 
Γιαννιτσο
ύ  

1 

Μακρακώμη 
(ανταπόκριση 
με  λεωφορείο 
για  3ο 
Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Λαμίας) 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ΤΑΞΙ) 

4,52   0,66   8,11   1,93   15,22   32,18 

2022/
ΝΕΟ 
34 

Παλαιοβρ
άχα 

2 

Σπερχειάδα 
(ανταπ.  με 
λεωφορείο για 
το  2ο  ΕΠΑΛ 
Λαμίας 

διπλό 
δρομολ
όγιο  (με 
επιστρο
φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ΤΑΞΙ) 

2,00   0,40   12,40   2,00   16,80   33,12 

       

  
  
  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  
  
  

149,02 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1383 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών 

δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€ και δικαίωμα 

προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

226627/6005/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-

7-2022). 

6.  Την αριθμ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 3913/τ.Β/25-7-2022). 

7.  Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας». 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 92 από 297 

Ελλάδας. 

8. Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδα με την οποία εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ)  για τη μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά 

έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η διενέργεια  διαγωνισμού  καθώς και οι όροι 

της Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

9. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 

2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 

4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), συνολικού προϋπολογισμού 

12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 

30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095 ) 

10. Το άρθρο  4.2.1.α ¨Υποβολή προσφορών¨  της διακήρυξης  του ΔΣΑ, 

σύμφωνα με το οποίο “ Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική 

περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων 

συμβάσεων, η ΠΕ Φθιώτιδας θα δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη 

σύναψη αυτών, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ. Η 

πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι 

οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Οι 

προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες 

ανά τμήμα.  

11. Την υπ΄αριθμ. 2495/28-04-2020 πολυετή απόφαση ανάληψη δέσμευσης 

(ΑΔΑ: ΨΗ537ΛΗ-ΑΥΧ ΑΔΑΜ: 20REQ006625962). 

12. Την υπ’ αριθμ 18/3-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

91ΑΜ7ΛΗ-Ζ8Ρ).  

13. Το υπ΄αριθμ. 226444/194/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο αιτείται την δημοπράτηση 02 νέων μαθητικών δρομολογίων. 

14. Το υπ΄αριθμ. 4319/07-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης 

Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο αιτείται την δημοπράτηση 01 νέου μαθητικού δρομολογίου. 

15. Την αριθμ. 191290/17-06-2022 (ΦΕΚ Β΄3136) Απόφαση του Υφυπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών. 
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16. Ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για νέα δρομολόγια με δημόσια 

σύμβαση προκύπτει από τη διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά 

μαθητών με τη δημόσια συγκοινωνία (ειδικά μαθητικά δελτία) και με ίδια μέσα των 

Δήμων και της Περιφέρειας, με συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της μεταφοράς με 

σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς οι ανάγκες μεταφοράς για το 

συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν είχαν συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του αρχικού 

διαγωνισμού. 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση: 

Της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για  τριών (03) νέων μαθητικών 

δρομολόγιων, συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€  άνευ  ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30% και την ανάθεση 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών 

μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το 

σχολικό έτος 2022-2023 ( 170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από 

οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης).   

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.                                

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς 

διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των 

δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 

14) και δημοσιεύτηκε με την άρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

Τον ορισμό ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 Α/Α  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ. 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜ. 
ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2022/  ΝΕΟ 
35 

Καρυά  ‐ 
Ροδωνιά 

2 

Κομποτάδες 
(ανταπόκριση  με 
ταξί  για  3ο 
Εσπερινό  ΕΠΑΛ 
Λαμίας) 

μονό 
δρομολόγιο 
προσέλευση 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

2,37   0,05   14,26   0,22   16,90   25,22 

2022/ΝΕΟ 36

Λουτρά 
Υπάτης 
(ανταπόκριση 
με  λεωφορείο 
από  3ο 
Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Λαμίας) 

2  Ροδωνιά ‐ Καρυά 
μονό 
δρομολόγιο 
επιστροφής 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

1,50    ‐  8,17   0,13   9,80   17,91 
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2022/ΝΕΟ 37

Οδός  Σοφιά 
(Περιοχή 
Αφανού 
Λαμία) 

1 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Φθιώτιδας 
(Τανάγρας 30)  

διπλό 
δρομολόγιο  με 
επιστροφή  & 
συνοδό 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

6,00   0,80   0,00   0,00   6,80   32,50 

       

  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  

75,63 

 

 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε θέμα 13. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. Δημοπράτηση τριών νέων μαθητικών δρομολογίων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είμαστε όλοι υπέρ; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι και από εμένα. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τρία (03) νέα μαθητικά 

δρομολόγια, συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€ άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30% και την ανάθεση συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-

2023 ( 170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη 

συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).  

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.  

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς 

διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των 

δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 

14) και δημοσιεύτηκε με την άρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 Α/Α  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ. 
ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ. 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜ. 
ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2022/  ΝΕΟ 
35 

Καρυά  ‐ 
Ροδωνιά 

2 

Κομποτάδες 
(ανταπόκριση  με 
ταξί  για  3ο 
Εσπερινό  ΕΠΑΛ 
Λαμίας) 

μονό 
δρομολόγιο 
προσέλευση 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

2,37   0,05   14,26   0,22   16,90   25,22 

2022/ΝΕΟ 36

Λουτρά 
Υπάτης 
(ανταπόκριση 
με  λεωφορείο 
από  3ο 
Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Λαμίας) 

2  Ροδωνιά ‐ Καρυά 
μονό 
δρομολόγιο 
επιστροφής 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

1,50    ‐  8,17   0,13   9,80   17,91 
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2022/ΝΕΟ 37

Οδός  Σοφιά 
(Περιοχή 
Αφανού 
Λαμία) 

1 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Φθιώτιδας 
(Τανάγρας 30)  

διπλό 
δρομολόγιο  με 
επιστροφή  & 
συνοδό 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 
(ταξϊ) 

6,00   0,80   0,00   0,00   6,80   32,50 

       

  
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  

75,63 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1384 
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ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η& 4η /2022 

κατάσταση). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

221459/5888/3-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) 

απόφαση Περιφερειάρχη, περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις αριθμ. 157027/2651/5-8-2020 (ΥΟΔΔ 610) και 161319/2734/12-8-

2020 (ΥΟΔΔ 640), διορθώθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) 

απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-

7-2022). 

7. Την υπ’ αριθμ. 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ:9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση 

Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 

Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 3913/τ.Β/25-7-2022). 

8. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας». 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) 
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απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί 

επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

ΕλλάδαςΤην υπ’ αριθμ. απόφαση 537/2020 της Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-

2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1417/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη 

μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

10.  Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδα με την οποία εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 

2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η διενέργεια  διαγωνισμού  καθώς και οι όροι της 

Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

11. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 

2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 (σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 

4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), συνολικού προϋπολογισμού 

12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 

30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095.  

12. Το υπ’ αριθ. Δ.Α./Φ.Γ/221343/187/29-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας αναφορικά με καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις 

μαθητικών δρομολογίων της Π.Ε. Φθιώτιδας (3η/2022  κατάσταση).  

 

 

Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση των παρακάτω τροποποιήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας 

εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

(3η κατάσταση-  29/09/2022) 
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η  

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ 60: Το τμήμα 60, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται στην 8η 

πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό 

(ταξί) και προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 

αριθ. 1367/05-10-2021 απόφαση της Ο.Ε.,. με αφετηρία τις οδούς: Τσιριμώκου 35 

Λαμία-Γρηγοροπούλου 28- Λαμία και προορισμό το 5ο Λύκειο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 

Φθιώτιδας, να τροποποιηθεί σε αφετηρία οδοί Λαμίας: Χαντζηκώστα 5 (Άγιοι 

Θεόδωροι) -Τσιριμώκου 35 - Λ. Ελευθερίας 1 & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας 

δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23), ο μαθητής από το 5ο Λύκειο Λαμίας 

αποφοίτησε και προκειμένου να μεταφερθούν δύο επιπλέον μαθητές που φοιτούν στο 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-09-2022, Φ.27/420/21-09-2022 & 

Φ.27/425/23-09-2022 έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας).  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του 

τμήματος λόγω εκτέλεσης επιπλέον επτά χιλιομέτρων & εκατό μέτρων (7,1) χιλιομέτρων 

καθημερινά.   

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 60 : 24,73 ευρώ ήτοι:   

(20,61 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 4,12 προαίρεση σε ποσοστό 

20%) 

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)  

 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ 

ΑΝΑΔΟ
ΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΤΜΗΜΑ 2022/103 (Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ): Το τμήμα 2022/103, του αριθ. 

94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 

10), που περιλαμβάνεται στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Φορτάτο Αντώνιο, με 

αφετηρία την Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας 

(Λιανοκλάδι), να τροποποιηθεί σε Αμφίκλεια -Παλαιοχώρι & προορισμό το Ειδικό 

Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας (Λιανοκλάδι) & το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Γαλανέικα) 

προκειμένου να μεταφερθεί μία επιπλέον μαθήτρια σύμφωνα με το αριθ. 1064/12-09-

2022 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας.  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του 

τμήματος λόγω εκτέλεσης επιπλέον δεκατεσσάρων χιλιομέτρων & διακοσίων μέτρων 

(14,2) χιλιομέτρων καθημερινά.   

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 2022/103 : 152,29 ευρώ ήτοι:   

(137,51 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 14,78 προαίρεση σε ποσοστό 

περίπου 10,8 %) 

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%)  

(Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ) Σε περίπτωση που ο μαθητής από την Αμφίκλεια 

απουσιάζει  και η μεταφορά της μαθήτριας από το Παλαιοχώρι για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας 

πραγματοποιείται κανονικά το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου διαμορφώνεται στα  

93,34 ευρώ (για την εκτέλεση 72 χιλιομέτρων καθημερινά) σύμφωνα με τον συνημμένο 

60 
Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Τσιριμώκου 
35 Λαμία 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
 Χαντζηκώστα 

5 (Άγιοι 
Θεόδωροι)‐ Λ. 
Ελευθερίας 1 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Γρηγοροπούλ
ου 28‐ Λαμία 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Φθιώτιδας 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
5ο Λύκειο 
Λαμίας 

3 
Κ/Ξ ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

24,73 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ: 20,61 

ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 4,12 

ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 24,73 
ΕΥΡΩ 
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πίνακα κοστολόγησης (έχει εφαρμοστεί η δοθείσα στο διαγωνισμό έκπτωση σε ποσοστό 

2%).    

 

Οι τροποποιήσεις αρχίζουν από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2022 /ΝΕΟ3: Στο τμήμα 2022/72 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 

διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται 

στην 16η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Μικρό 

λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αφετηρία 

Τέρμα Αριστείδου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου-Λαμία-Ροδίτσα και προορισμό το 16ο Πειραματικό 

Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Παπασιοπούλου 2) να προστεθεί στην αφετηρία η Αγριλιά, 

η οδοί Γιαννιτσιώτη 12, Αμαλίας 11, Καποδιστρίου 16 (Λαμία)  προκειμένου να 

μεταφερθούν επιπλέον οκτώ (8) μαθητές που φοιτούν  στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό 

σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 80/02-09-2022 έγγραφο του & την αριθ. 4109/27-

09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση  του ημερήσιου κόστους 

του δρομολογίου λόγω εκτέλεσης περισσότερων χιλιομέτρων (9,6 χλμ περισσότερα) 

καθημερινά. 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ 

ΑΝΑΔΟ
ΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

2022/103 
Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Αμφίκλεια 

Ειδικό 
Επαγγελματικ
ό Γυμνάσιο 
Λαμίας 

(Λιανοκλάδι) 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
1ο ΕΠΑΛ 
Λαμίας  

(Γαλανέικα) 

2 

ΦΟΡΤΑ
ΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙ
ΟΣ 

152,29 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ: 

137,51 ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 14,78 
ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

152,29 ΕΥΡΩ 

2022/103 
Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Παλαιοχώρι 
1ο ΕΠΑΛ 
Λαμίας  

(Γαλανέικα) 
1 

 
ΦΟΡΤΑ
ΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙ
ΟΣ 

 
93,34 € 
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Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 2022/ΝΕΟ3:  135,60 ευρώ 

ήτοι:   

(113,00 ευρώ το συμβατικό κόστος του δρομολογίου + 22,60 ευρώ προαίρεση σε 

ποσοστό 20%)  

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 19%) 

 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022  ημερομηνία έναρξης του σχολικού 

έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΣ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΜΑΘΗ
ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐
ΡΗΣΕΙΣ 

2022/ΝΕΟ 
3 Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Τέρμα 
Αριστείδου 

Σ.Σ. 
Λιανοκλαδίο
υ – Πολίτη 
16 Κάτω 
Ρεβένια 

Μητροπολίτ
ου 

Παπαγεωργί
ου 1 ‐ 

Παπαμαύρο
υ 22 – 

Γκιώνας 22 – 
Γοργοποτάμ
ου 22 – Αγ. 
Βαρβάρας 1 
– Ροδίτσα 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
Αγριλιά,  

Γιαννιτσιώτη 
12, Αμαλίας 

11, 
Καποδιστρίο

υ 16 & 
Αβέρωφ 
(Λαμία)   

 

16ο 
Πειραματικ
ό Δημοτικό 
σχολείο 
Λαμίας 

(Παπασιοπ
ούλου 2 – 
Λαμία) 

19 
ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

135,60 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ:113,
00 ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
22,60 ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΥΡΩ : 
135,60 
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β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ Α Λ Λ Α Γ Η  

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

ΤΜΗΜΑ 69: Το τμήμα 69 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 11η 

πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό 

(ταξί) και  ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία τις οδούς: Νικηφόρου Ουρανού 

10 - Αντώνη Τρίτση - Διστόμου 8 Λαμία  και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας  να 

τροποποιηθεί σε  αφετηρία Νικηφόρου Ουρανού 10- Αντώνη Τρίτση 6- Θερμοπυλών 

42Α & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-

23),  ο μαθητής από την οδό Διστόμου 8 αποφοίτησε & προκειμένου να μεταφερθεί ένας 

επιπλέον μαθητής που διαμένει στην οδό Θερμοπυλών 42Α (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-

09-2022, Φ.27/420/21-09-2022 & Φ.27/425/23-09-2022 έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας). 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 
 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣ
ΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ

Ν 

ΑΝΑΔΟΧ
ΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ
‐ΡΗΣΕΙΣ 

69 
Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

 
Νικηφόρου 
Ουρανού 10‐ 

Αντώνη Τρίτση 6 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
Θερμοπυλών 42 

Α 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Διστόμου 8 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Φθιώτιδα

ς 
 
 

3 
Κ/Ξ ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

22,55 € 

ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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ΤΜΗΜΑ 123: Το τμήμα 123 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση 

υποβολής οικονομικών προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και  

ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία το Μαρτίνο και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας & το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας να τροποποιηθεί σε   αφετηρία το 

Μαρτίνο  & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος 

(2022-2023) δεν υφίσταται μεταφερόμενος μαθητής από το Μαρτίνο για το Ειδικό 

δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 72/02-09-2022 έγγραφό του.  

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2020/ΝΕΟ 41: Στο τμήμα 2020/ΝΕΟ 41 του αριθ. 94449/3454/25-05-

2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που 

περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών,  διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και  ανάδοχο τον Αγγρά Κλεάνθη, όπως έχει 

τροποποιηθεί με την αριθ. 1385/2021 απόφαση της Ο.Ε., με αφετηρία το Νεοχώρι 

Δομοκού και προορισμό το Γυμνάσιο-Λύκειο Δομοκού να καταργηθεί από τον 

προορισμό το Λύκειο Δομοκού δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23),  δεν 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣ
ΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ

Ν 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ
‐ΡΗΣΕΙΣ 

123 
Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ 

 
Μαρτίνο 
 
 

 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
. 
Φθιώτιδα
ς 
 
ΚΑΤΑΡΓ
ΗΣΗ: 
Ειδικό 
δημοτικό 
σχολείο 
Λαμίας 
 
 

2 
Κ/Ξ ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

148,04 € 

ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ 
ΚΟΣΤΟ
Σ 
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υπάρχει μεταφερόμενος μαθητής σύμφωνα με το αριθ. 179/22-09-2022 έγγραφό του. 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2022/34: Το τμήμα 2022/34, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 

διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται 

στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. 

επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ  Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, με αφετηρία 

Δίλοφο - Άνω Καλλιθέα και προορισμό το 2ο Δημοτικό σχολείο - Γυμνάσιο Σπερχειάδας, 

να τροποποιηθεί σε Δίλοφο  & προορισμό την Σπερχειάδα (ανταπόκριση με μισθωμένο 

λεωφορείο για Μουσικό σχολείο Λαμίας) δεδομένου ότι από 21-09-2022, ο μαθητής από 

Δίλοφο πήρε μεταγραφή για το Μουσικό σχολείο Λαμίας από το Γυμνάσιο Σπερχειάδας 

(σχετ. το αριθ. 282/26-09-2022 έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λαμίας). 

Η μαθήτρια που μεταφέρεται από Άνω Καλλιθέα για το 2ο Δημοτικό σχολείο 

Σπερχειάδας θα εξυπηρετηθεί με το δρομολόγιο του τμήματος 2022/ΝΕΟ 12, το οποίο 

βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Το δρομολόγιο 2022/34 όπως είχε σχεδιαστεί 

στην αρχική του μορφή δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω μη βατότητας της διαδρομής 

Δίλοφο-Άνω Καλλιθέα (σχετ. η αριθ. 3918/14-09-2022 αίτηση της Κ/Ξ ΤΑΧΙ ΔΕ 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)     

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΦΕΤΗΡ

ΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣ
ΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ

Ν 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ
‐ΡΗΣΕΙΣ 

2020/ΝΕΟ 
41  
Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Νεοχώρι 
Δομοκού  

Γυμνάσιο 
Δομοκού 

 
ΚΑΤΑΡΓΗ

ΣΗ: 
Λύκειο 
Δομοκού 

 

1 
ΑΓΓΡΑΣ 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
46,63 € 

ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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Η τροποποίηση αρχίζει από 21-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε θέμα 14 «Καταργήσεις, τροποποιήσεις, 

συμπληρώσεις δρομολογίων στη Φθιώτιδα». 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι και από εμένα αφού είναι με βάση τις αντίστοιχες 

διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας η πρόταση για τροποποίηση και αλλαγή 

δρομολογίων. Θα συμφωνήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα. 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ

Ν 

ΑΝΑΔΟΧ
ΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ
‐ΡΗΣΕΙΣ 

2022/34  
Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ 

Δίλοφο  
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:  
Άνω Καλλιθέα 

Σπερχειάδα 
(ανταπόκρι

ση με 
μισθωμένο 
λεωφορείο 

για 
Μουσικό 
σχολείο 
Λαμίας) 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣ

Η: 
Γυμνάσιο 
Σπερχειάδα

ς 
2ο Δημοτικό 
σχολείο 

Σπερχειάδα
ς 
 

1 

Κ/Ξ ΤΑΞΙ  
Δ.Ε. 

ΣΠΕΡΧΕΙ
ΑΔΑΣ 

42,63 € 

ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς 

μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

(3η κατάσταση- 29/09/2022) 

  

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ 60: Το τμήμα 60, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση 

υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και 

προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 

1367/05-10-2021 απόφαση της Ο.Ε.,. με αφετηρία τις οδούς: Τσιριμώκου 35 Λαμία-

Γρηγοροπούλου 28- Λαμία και προορισμό το 5ο Λύκειο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας, 

να τροποποιηθεί σε αφετηρία οδοί Λαμίας: Χαντζηκώστα 5 (Άγιοι Θεόδωροι) -

Τσιριμώκου 35 - Λ. Ελευθερίας 1 & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το 

τρέχον σχολικό έτος (2022-23), ο μαθητής από το 5ο Λύκειο Λαμίας αποφοίτησε και 

προκειμένου να μεταφερθούν δύο επιπλέον μαθητές που φοιτούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-09-2022, Φ.27/420/21-09-2022 & Φ.27/425/23-

09-2022 έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας).  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του 

τμήματος λόγω εκτέλεσης επιπλέον επτά χιλιομέτρων & εκατό μέτρων (7,1) χιλιομέτρων 

καθημερινά.  

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 60 : 24,73 ευρώ ήτοι:  

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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(20,61 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 4,12 προαίρεση σε ποσοστό 

20%) 

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)  

  

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ
Ν 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ 

60 
Β΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

Τσιριμώκου  35 
Λαμία 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
 Χαντζηκώστα  5 
(Άγιοι 
Θεόδωροι)‐ Λ. 
Ελευθερίας 1 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Γρηγοροπούλου 
28‐ Λαμία 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Φθιώτιδας 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
5ο  Λύκειο 
Λαμίας 

3 
Κ/Ξ  ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

24,73 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ: 
20,61  ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ  4,12 
ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
24,73 ΕΥΡΩ 

 

ΤΜΗΜΑ 2022/103 (Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ): Το τμήμα 2022/103, του αριθ. 

94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 

10), που περιλαμβάνεται στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Φορτάτο Αντώνιο, με 

αφετηρία την Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας 

(Λιανοκλάδι), να τροποποιηθεί σε Αμφίκλεια -Παλαιοχώρι & προορισμό το Ειδικό 

Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας (Λιανοκλάδι) & το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας (Γαλανέικα) 

προκειμένου να μεταφερθεί μία επιπλέον μαθήτρια σύμφωνα με το αριθ. 1064/12-09-

2022 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας.  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του 

τμήματος λόγω εκτέλεσης επιπλέον δεκατεσσάρων χιλιομέτρων & διακοσίων μέτρων 

(14,2) χιλιομέτρων καθημερινά.  

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 2022/103 : 152,29 ευρώ ήτοι:  

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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(137,51 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 14,78 προαίρεση σε ποσοστό 

περίπου 10,8 %) 

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%)  

(Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ) Σε περίπτωση που ο μαθητής από την Αμφίκλεια 

απουσιάζει και η μεταφορά της μαθήτριας από το Παλαιοχώρι για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας 

πραγματοποιείται κανονικά το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου διαμορφώνεται στα 

93,34 ευρώ (για την εκτέλεση 72 χιλιομέτρων καθημερινά) σύμφωνα με τον συνημμένο 

πίνακα κοστολόγησης (έχει εφαρμοστεί η δοθείσα στο διαγωνισμό έκπτωση σε ποσοστό 

2%).  

Οι τροποποιήσεις αρχίζουν από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩ
Ν 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
(€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

2022/103 
Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

Αμφίκλεια 

Ειδικό 
Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο Λαμίας 
(Λιανοκλάδι) 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας 
(Γαλανέικα) 

2 
ΦΟΡΤΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

152,29 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ: 
137,51  ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 
14,78 ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
152,29 ΕΥΡΩ

2022/103 
Β΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

Παλαιοχώρι 
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας 
(Γαλανέικα) 

1 

 
ΦΟΡΤΑΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
93,34 € 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2022 /ΝΕΟ3: Στο τμήμα 2022/72 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 

διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται 

στην 16η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό δρομολόγιο με Μικρό 

λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αφετηρία 

Τέρμα Αριστείδου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου-Λαμία-Ροδίτσα και προορισμό το 16ο Πειραματικό 

Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Παπασιοπούλου 2) να προστεθεί στην αφετηρία η Αγριλιά, 

η οδοί Γιαννιτσιώτη 12, Αμαλίας 11, Καποδιστρίου 16 (Λαμία) προκειμένου να 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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μεταφερθούν επιπλέον οκτώ (8) μαθητές που φοιτούν στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό 

σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 80/02-09-2022 έγγραφο του & την αριθ. 4109/27-

09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. 

Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του 

δρομολογίου λόγω εκτέλεσης περισσότερων χιλιομέτρων (9,6 χλμ περισσότερα) 

καθημερινά. 

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 2022/ΝΕΟ3: 135,60 ευρώ 

ήτοι:  

(113,00 ευρώ το συμβατικό κόστος του δρομολογίου + 22,60 ευρώ προαίρεση σε 

ποσοστό 20%)  

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 19%) 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ
Σ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐ΡΗΣΕΙΣ 

2022/ΝΕΟ  3 
Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

Τέρμα 
Αριστείδου 
Σ.Σ. 
Λιανοκλαδίου 
–  Πολίτη  16 
Κάτω  Ρεβένια 
Μητροπολίτου 
Παπαγεωργίο
υ  1  ‐
Παπαμαύρου 
22  –  Γκιώνας 
22  –
Γοργοποτάμου 
22  –  Αγ. 
Βαρβάρας  1  –
Ροδίτσα 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Α
γριλιά, 
Γιαννιτσιώτη 
12,  Αμαλίας 
11, 
Καποδιστρίου 

16ο 
Πειραματικό 
Δημοτικό 
σχολείο 
Λαμίας 
(Παπασιοπούλ
ου 2 – Λαμία) 

19 
ΜΠΕΚΕΡΙ
ΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

135,60 € 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ:113,00 
ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
22,60 ΕΥΡΩ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΥΡΩ : 135,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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16  &  Αβέρωφ 
(Λαμία)  
 

 

β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

  

ΤΜΗΜΑ 69: Το τμήμα 69 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 11η 

πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό 

(ταξί) και ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία τις οδούς: Νικηφόρου Ουρανού 

10 - Αντώνη Τρίτση - Διστόμου 8 Λαμία και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας να 

τροποποιηθεί σε αφετηρία Νικηφόρου Ουρανού 10- Αντώνη Τρίτση 6- Θερμοπυλών 

42Α & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-

23), ο μαθητής από την οδό Διστόμου 8 αποφοίτησε & προκειμένου να μεταφερθεί ένας 

επιπλέον μαθητής που διαμένει στην οδό Θερμοπυλών 42Α (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-

09-2022, Φ.27/420/21-09-2022 & Φ.27/425/23-09-2022 έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας). 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ
Σ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐
ΡΗΣΕΙΣ 

69 
Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

 
Νικηφόρου 
Ουρανού  10‐ 
Αντώνη Τρίτση 6 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
Θερμοπυλών 42 Α 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Διστόμου 8 
 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Φθιώτιδας 
 
 

3 
Κ/Ξ  ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

22,55 € 
ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 
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ΤΜΗΜΑ 123: Το τμήμα 123 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση 

υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και 

ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία το Μαρτίνο και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας & το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας να τροποποιηθεί σε αφετηρία το 

Μαρτίνο & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος 

(2022-2023) δεν υφίσταται μεταφερόμενος μαθητής από το Μαρτίνο για το Ειδικό 

δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 72/02-09-2022 έγγραφό του.  

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐
ΡΗΣΕΙΣ 

123 
Α΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

 
Μαρτίνο 
 
 

 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Φθιώτιδας 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Ειδικό 
δημοτικό 
σχολείο 
Λαμίας 
 
 

2 
Κ/Ξ  ΤΑΞΙ 
ΛΑΜΙΑΣ 

148,04 € 
ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  

ΤΜΗΜΑ 2020/ΝΕΟ 41: Στο τμήμα 2020/ΝΕΟ 41 του αριθ. 94449/3454/25-05-

2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που 

περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και ανάδοχο τον Αγγρά Κλεάνθη, όπως έχει 

τροποποιηθεί με την αριθ. 1385/2021 απόφαση της Ο.Ε., με αφετηρία το Νεοχώρι 

Δομοκού και προορισμό το Γυμνάσιο-Λύκειο Δομοκού να καταργηθεί από τον 

προορισμό το Λύκειο Δομοκού δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23), δεν 

υπάρχει μεταφερόμενος μαθητής σύμφωνα με το αριθ. 179/22-09-2022 έγγραφό του. 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 
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Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐
ΡΗΣΕΙΣ 

2020/ΝΕΟ 41 
Β΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

Νεοχώρι 
Δομοκού  

Γυμνάσιο 
Δομοκού 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Λύκειο Δομοκού
 

1 
ΑΓΓΡΑΣ 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

46,63 € 
ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  

ΤΜΗΜΑ 2022/34: Το τμήμα 2022/34, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 

διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται 

στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. 

επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, με αφετηρία 

Δίλοφο - Άνω Καλλιθέα και προορισμό το 2ο Δημοτικό σχολείο - Γυμνάσιο Σπερχειάδας, 

να τροποποιηθεί σε Δίλοφο & προορισμό την Σπερχειάδα (ανταπόκριση με μισθωμένο 

λεωφορείο για Μουσικό σχολείο Λαμίας) δεδομένου ότι από 21-09-2022, ο μαθητής από 

Δίλοφο πήρε μεταγραφή για το Μουσικό σχολείο Λαμίας από το Γυμνάσιο Σπερχειάδας 

(σχετ. το αριθ. 282/26-09-2022 έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λαμίας). 

Η μαθήτρια που μεταφέρεται από Άνω Καλλιθέα για το 2ο Δημοτικό σχολείο 

Σπερχειάδας θα εξυπηρετηθεί με το δρομολόγιο του τμήματος 2022/ΝΕΟ 12, το οποίο 

βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Το δρομολόγιο 2022/34 όπως είχε σχεδιαστεί 

στην αρχική του μορφή δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω μη βατότητας της διαδρομής 

Δίλοφο-Άνω Καλλιθέα (σχετ. η αριθ. 3918/14-09-2022 αίτηση της Κ/Ξ ΤΑΧΙ ΔΕ 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)  

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 21-09-2022 ημερομηνία έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ
Σ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ‐
ΡΗΣΕΙΣ 

2022/34   Δίλοφο   Σπερχειάδα  1  Κ/Ξ  ΤΑΞΙ42,63 €  ΧΩΡΙΣ 
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Β΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗ 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:  
Άνω Καλλιθέα 

(ανταπόκριση 
με  μισθωμένο 
λεωφορείο  για 
Μουσικό 
σχολείο 
Λαμίας) 
 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 
Γυμνάσιο 
Σπερχειάδας 
2ο  Δημοτικό 
σχολείο 
Σπερχειάδας 
 

Δ.Ε. 
ΣΠΕΡΧΕΙΑ
ΔΑΣ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1385 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή 

υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022» και Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από 

τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) 

για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

225491/5978/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2.Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ». 

3.Το Π.Δ 465/75 «Περί του τρόπου ανάληψης δαπανών των ΝΠΔΔ» 

4.Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ»(Α 247) 

5.Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.Τον Ν. 4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 117 από 297 

7.Τον Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

8.Το Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ145 Τεύχος Α/2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες. 

9.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικ. Έτους 2022. 

10.Την υπ’αριθμ. 273285/24.12.2021 (ΑΔΑ:6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) Απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της 

αριθμ. 149/2021 Απόφασης (ΑΔΑ:9Λ3Κ7ΛΗ-ΜΗΠ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 

συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2022 και συνοπτικού πίνακα τριετούς 

προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

11.Την υπ΄αριθμ. 273312/24.12.2021 (ΑΔΑ:67ΠΩΟΡ10-ΗΒΚ) Απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της 

αριθμ.150/2021(ΑΔΑ:ΩΤΘΕ7ΛΗ-ΥΥ2) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.)που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2022». 

12.Το υπ’αριθμ. 2/84327/0026/21-11-2019 (ΑΔΑ:61ΩΑΗ-Ρ11) έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής-Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους, «Ανατροπές- αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων 

τρέχοντος οικονομικού έτους». 

13.Το άρθρο 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/31-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” 

14.Η αριθμ. 2/09.01.2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣΣΨ7ΛΗ-

8Ε6)περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Σ.Ε. με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου 2023 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 

του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

15.Το αριθμ. ΦΕΚ 3538/τ. Β΄/ 20-9-2019 περί “Ανάθεσης άσκησης τομέων και 

μεταβίβαση αρμο- διοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες” και τις τροποποίησεις 

165534/ 2876/ 19-8-2020 (ΦΕΚ Β/3858/10-9-2020) & 250564/3916/9.11.2021(ΦΕΚ 

Β/5331/17.11.2021) & την αριθμ.πρωτ.166761/1876/19.7.2022 απόφαση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες(ΦΕΚ 3913 τ.Β΄/25.7.2022)  

16. Τα υποβληθέντα αιτήματα των Υπηρεσιών της Π.Σ.Ε. 
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17. Η αριθμ. 312/2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης των Κ.Α.Ε. δαπανών του προϋπολογισμού που χρήζουν εξειδίκευσης. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Α. Την  έγκριση   εξειδίκευσης   πίστωσης  για   δαπάνες ,  προμήθειες, 

εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073), που πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως κατωτέρω: 

 

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ  Περιγραφ
ή ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΔΕΣΜΕΥ
ΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α 

ΕΙΣΗΓΗΣ
Η 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη για 
προσφορά 
ροφημάτων, νερών 
και συναφή 
κερασμάτων σε 
επίσημους 
προσκεκλημένους ή 
σε συσκέψεις 
εργασίας στο 
Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕ Φθιώτιδας, 
συνάδουσα με τους 
κανόνες της 
σύγχρονης 
εθιμοτυπίας. 

 

 

 

 

02.01.
073.08
45.01 

Κάθε 
είδους 
δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων      

2.500,0
0 

23.000,
00 

11.650,0
0 

11.350,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Έγγραφό 
αριθμ.πρωτ.218259/2
069/26.09. 2022 του 
Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε.Φθιώτιδας. 

 

22REQ011353173 

2 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) του 
Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας 
& Εξωστρέφειας 
Π.Σ.Ε.κ.Ευάγγελου 
Κούκουζα για την 
εκπροσώπηση της 
Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

450,00  33.800,00 
15.014,0

0 
18.786,00

0 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πρωτ. 
226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

3 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) της 
Αντιπεριφερειάρχη 
για θέματα Ορεινής ‐
Δασικής Πολιτικής & 
Κτηνοτροφίας κ. 
Αικατερίνης 
Καλαντζή  για την 
εκπροσώπηση της 
Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 
πρωτ. 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

450,00  33.800,00 
15.464,0

0 
18.336,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 121 από 297 

226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

4 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) του 
Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής 
Οικονομίας & 
Αλιευτικής Πολιτικής 
κ.Κωνσταντίνου 
Αποστολόπουλου για 
την εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. στην 
Διεθνή Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

550,00  33.800,00 
15.914,0

0 
17.886,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πρωτ. 
226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 
Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

5 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) της 
Περιφερειακής 
Συμβούλου 
κ.Αικατερίνης 
Μπατζελή για την 
εκπροσώπηση της 
Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 
πρωτ. 
226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

500,00  33.800,00 
16.464,0

0 
17.336,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

6 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) του 
Περιφερειακού 
Συμβούλου 
κ.Αναστάσιου 
Βελισσαρίου, για την 
εκπροσώπηση της 
Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 
πρωτ. 
226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

500,00  33.800,00 
16.964,0

0 
16.836,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

6 

Δαπάνη για την 
κάλυψη δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης & 
ημερήσιας 
αποζημίωσης) του 
Περιφερειακού 
Συμβούλου 
κ.Χρήστου Δούρου, 
για την 
εκπροσώπηση της 
Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 Οκτωβρίου 
2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

Έγγραφό αριθμ. 
πρωτ. 
226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια 

02.01.
073.07
16.01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατ
ίας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβου
λίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

600,00  33.800,00 
17.464,0

0 
16.336,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Β.Την  έγκριση   εξειδίκευσης   πίστωσης  για   δαπάνες ,  προμήθειες, 

εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071),  που 

πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως 

κατωτέρω: 

 

Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
5.550

,00 
     

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ  Περιγραφ
ή ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη για τη 
συμμετοχή της 
Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας σε 
Επιχειρηματικές 
Εκθέσεις 
Εσωτερικού‐ 
Εξωτερικού‐ 
Πρόγραμμα 2022 
και συγκεκριμένα  

στην 29η Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και 
Εφοδίων 

02.01.0
71.989
9.01 

Λοιπές 
δαπάνες ( 

Έργα 
Περιφέρει

ας ) 

9.882,8
0 

5.086.124
.25 

4.677.087,
11 

409.037,1
4 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«AGROTICA 2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί 
από 20‐23 
Οκτωβρίου 2022, 
στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

 

Έγγραφό αριθμ. 
πρωτ. 
222588/1188/30.09
. 2022 της Δ/νσης 
Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

 

22REQ011338704 

2 

Δαπάνη για τη 
συμμετοχή της 
Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας 
στο Φεστιβάλ 
Πολιτισμού Δήμου 
Δελφών(54/2022 
(ΑΔΑ: Ω8ΡΗ7ΛΗ‐ 
94Θ) απόφαση της 
Οικονομικής 
Επιτροπής,με την 
οποία εγκρίθηκε η 
προγραμματική 
σύμβαση). 

 

 

Έγγραφό 
αριθμ.πρωτ.221606
/3615/29.09. 2022 
της Δ/νσης 
Διοικητικού‐

02.01.0
71.989
9.01 

Λοιπές 
δαπάνες ( 

Έργα 
Περιφέρει

ας ) 

45.000,
00 

5.086.124
.25 

4.686.969,
91 

399.154,3
4 
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Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 15 «Εξειδίκευση πίστωσης στην 

Φθιώτιδα». 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ένα λεπτό στο 15. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Τι είπατε; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα ήθελα παρακαλώ όπως έχω εξηγήσεις για τον κωδικό Β2, δηλαδή 

για το φεστιβάλ, τη συμμετοχή περίπου 45.000 της Περιφέρειας στο φεστιβάλ 

πολιτισμού Δελφών. Έχουμε ζητήσει όπως έχουμε κάθε φορά ενημέρωση εισηγητική 

απολογιστική σε όλους τους οργανισμούς που συμμετέχει η Περιφέρεια. Καλούμαστε 

τώρα να πληρώσουμε να συμμετάσχουμε νε 45.000 χωρίς να έχουμε καμία απολογιστική 

εισήγηση και καμία συμμετοχή του περιφερειακού συμβουλίου σε εκδηλώσεις αυτού του 

φεστιβάλ. Εάν δεν έχουμε αυτόν τον απολογισμό και την εισήγηση του καινούργιου 

προγραμματισμού, όπως και πέρυσι σε αντίστοιχη διαδικασία εμείς δεν το 

καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Το σημειώνω κυρία Μπατζελή. Εδώ κάνουμε βέβαια τη 

δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή. Οπότε κυρία Μέγγου θερμή παράκληση ως 

προερχόμενη από την Φωκίδα να έχουμε κάτι πιο αναλυτικό στην επόμενη συνεδρίαση 

προς ενημέρωση. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δηλαδή του ποτέ, γιατί έτσι γίνεται. Εμείς λοιπόν το Β2 το 

καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Το σημειώνω, δεν έχω κάτι… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είτε δέσμευση ποσού είναι είτε όχι, δέσμευση κάνουμε, εκκαθάριση 

Οικονομικού 
Π.Ε.Φωκίδας. 

 

22REQ011328060 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
54.882,
80 
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κάνουμε, απολογισμό κάνουμε, προϋπολογισμό, εισήγηση δράσεων και το ποιοι 

συμμετέχουν δεν έχουμε ποτέ. Εμείς λοιπόν το Β2 το καταψηφίζουμε, στην δέσμευση 

ποσού. Όταν έχουμε τον ΟΠΑΣΤΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Συμφωνώ με την κυρία Μπατζελή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη;  

ΧΡΟΝΑΣ: Δεν ακούγεστε καθόλου. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ο Αναγνωστάκης δεν ακούγεται; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ο κύριος Τασιός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Α συγνώμη. Ναι κύριε Αναγνωστάκη. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ωραία, λέω, έχει δύο ενότητες. Στην Α ενότητα του 15ου 

θέματος ναι, ναι και στην Β1 παράγραφο, όχι στην Β2 που είναι δαπάνη για συμμετοχή 

της Περιφέρειας στο φεστιβάλ πολιτισμού Δήμου Δελφών, κάτι το οποίο έχουμε 

καταψηφίσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις αντίστοιχα με το σκεπτικό ότι ποτέ δεν 

υπήρξε λογοδοσία, πολιτικός απολογισμός, για το συγκεκριμένο γεγονός, τη 

συγκεκριμένη δράση. Άρα συνεπείς σε αυτή τη θέση καταψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Καταψηφίζουμε την δαπάνη 45.000 ευρώ για το φεστιβάλ πολιτισμού 

του Δήμου Δελφών όχι μόνο γιατί δεν έχουμε απολογιστικά το τι γίνεται γύρω από αυτόν 

τον φορέα και τι συγκεκριμένα πρακτικά κάνει αλλά και για λόγους άσκησης ενιαίας 

πολιτικής διαχείρισης του θέματος πολιτισμός. Έχουμε φτιάξει τον ΟΠΑΣΤΕ. Γιατί τον 

φτιάξαμε; Για να δίνουμε στον ΟΠΑΣΤΕ και να καλύπτει τις ανάγκες μας σε πολιτιστικές 

δράσεις. Πώς είναι δυνατόν να δίνουμε και στον ΟΠΑΣΤΕ να δίνουμε και στο πολιτιστικό 

κέντρο των Δελφών; Αυτά εδώ είναι περίεργα. Διασπούν τον ενιαίο χαρακτήρα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να σας πω ότι χρηματοδοτούνται από την οριζόντια περικοπή του 

20% των τεχνικών προγραμμάτων έτσι; 

ΧΡΟΝΑΣ: Ακόμα χειρότερα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ακριβώς. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι στα υπόλοιπα. Αν και τα 2,5 χιλιάρικα για κεράσματα στο γραφείο 

του αντιπεριφερειάρχη είναι υπερβολικό, επειδή το απολαμβάνουμε δεν θα έχω 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Καταγράφτηκε λίγο να υπάρχει ένα ενημερωτικό για το 

φεστιβάλ που υπάρχει στους Δελφούς. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή 

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφ
ή ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2022 

ΔΕΣΜΕΥ
ΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣ
Α 
ΕΙΣΗΓΗΣ
Η 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη για 
προσφορά 
ροφημάτων, 
νερών και 
συναφή 
κερασμάτων 
σε επίσημους 
προσκεκλημέ
νους ή σε 
συσκέψεις 
εργασίας στο 
Γραφείο 
Αντιπεριφερει
άρχη ΠΕ 
Φθιώτιδας, 
συνάδουσα με 
τους κανόνες 
της 
σύγχρονης 
εθιμοτυπίας. 
 
 
 

02.01
.073.
0845.
01 

Κάθε 
είδους 
δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων  

2.500,00 23.000,00 11.650,0
0 11.350,00 
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Έγγραφό 
αριθμ.πρωτ.2
18259/2069/
26.09. 2022 
του Γραφείου 
Αντιπεριφερει
άρχη 
Π.Ε.Φθιώτιδα
ς. 
 
22REQ01135
3173 

2 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
του 
Αντιπεριφερει
άρχη 
Επιχειρηματικ
ότητας & 
Εξωστρέφειας 
Π.Σ.Ε.κ.Ευάγγ
ελου 
Κούκουζα για 
την 
εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατί
ας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

450,00 33.800,00 15.014,0
0 18.786,000
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Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

3 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
της 
Αντιπεριφερει
άρχη για 
θέματα 
Ορεινής -
Δασικής 
Πολιτικής & 
Κτηνοτροφίας 
κ. Αικατερίνης 
Καλαντζή για 
την 
εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατί
ας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

450,00 33.800,00 15.464,0
0 18.336,00 
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περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

4 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
του 
Αντιπεριφερει
άρχη 
Αγροτικής 
Οικονομίας & 
Αλιευτικής 
Πολιτικής 
κ.Κωνσταντίν
ου 
Αποστολόπου
λου για την 
εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατί
ας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 

550,00 33.800,00 15.914,0
0 17.886,00 
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Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

αιρετοί) 

5 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
της 
Περιφερειακή
ς Συμβούλου 
κ.Αικατερίνης 
Μπατζελή για 
την 
εκπροσώπηση 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατί
ας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 

500,00 33.800,00 16.464,0
0 17.336,00 
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της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

6 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
του 
Περιφερειακο
ύ Συμβούλου 
κ.Αναστάσιου 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατί
ας, τα 

500,00 33.800,00 16.964,0
0 16.836,00 
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Βελισσαρίου, 
για την 
εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι 
αιρετοί) 

6 

Δαπάνη για 
την κάλυψη 
δαπανών 
εκτός έδρας 
(διαμονής, 
μετακίνησης 
& ημερήσιας 
αποζημίωσης) 
του 

02.01
.073.
0716.
01 

Δαπάνες 
μετακίνησ
ης λοιπών 
προσώπω
ν στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβ
άνονται ο 
Πρόεδρος 

600,00 33.800,00 17.464,0
0 16.336,00 
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Περιφερειακο
ύ Συμβούλου 
κ.Χρήστου 
Δούρου, για 
την 
εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. 
στην Διεθνή 
Έκθεση 
Αγροτικών 
Μηχανημάτων
, Εξοπλισμού 
και Εφοδίων 
«AGROTICA 
2022» 
(διαδραστικό 
εκθεσιακό 
περίπτερο), 
που θα 
πραγματοποιη
θεί από 20-23 
Οκτωβρίου 
2022, στο 
Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ. πρωτ. 
226484/1211
/05.10. 2022 
της Δ/νσης 
Δια Βίου 
Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου & 
Τουρισμού. 

της 
Δημοκρατί
ας, τα 
μέλη της 
Κυβέρνησ
ης, του 
Κοινοβουλ
ίου, οι 
Γεν. 
Γραμματεί
ες, οι 
Ειδικοί 
Γραμματεί
ς και οι
αιρετοί) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.550,00    
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Β) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή 

υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 

κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως κατωτέρω: 

  

  

Α/Α  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ  Περιγρα
φή ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ  ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη  για  τη 
συμμετοχή  της 
Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας  σε 
Επιχειρηματικές 
Εκθέσεις  Εσωτερικού‐ 
Εξωτερικού‐ 
Πρόγραμμα  2022  και 
συγκεκριμένα  
στην  29η  Διεθνή 
Έκθεση  Αγροτικών 
Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού  και 
Εφοδίων  «AGROTICA 
2022»  (διαδραστικό 
εκθεσιακό  περίπτερο), 
που  θα 
πραγματοποιηθεί  από 
20‐23  Οκτωβρίου 
2022,  στο  Διεθνές 
Εκθεσιακό  & 
Συνεδριακό  Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 
 
Έγγραφό αριθμ.  πρωτ. 
222588/1188/30.09. 
2022  της  Δ/νσης  Δια 
Βίου  Μάθησης, 
Απασχόλησης, 
Εμπορίου  & 
Τουρισμού. 
 
22REQ011338704 

02.01.07
1.9899.0
1 

Λοιπές 
δαπάνες 
(  Έργα 
Περιφέρ
ειας ) 

9.882,80 
5.086.124.2
5 

4.677.087,1
1 

409.037,14 

2 
Δαπάνη  για  τη 
συμμετοχή  της 

02.01.07
1.9899.0

Λοιπές 
δαπάνες 

45.000,00
5.086.124.2
5 

4.686.969,9
1 

399.154,34 
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Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδας στο Φεστιβάλ 
Πολιτισμού  Δήμου 
Δελφών(54/2022 
(ΑΔΑ:  Ω8ΡΗ7ΛΗ‐ 94Θ) 
απόφαση  της 
Οικονομικής 
Επιτροπής,με  την 
οποία  εγκρίθηκε  η 
προγραμματική 
σύμβαση). 
 
 
Έγγραφό 
αριθμ.πρωτ.221606/3
615/29.09.  2022  της 
Δ/νσης  Διοικητικού‐
Οικονομικού 
Π.Ε.Φωκίδας. 
 
22REQ011328060 

1  (  Έργα 
Περιφέρ
ειας ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  54.882,80      

 

Η κα Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα ψήφισε κατά στη δαπάνη Β2.  

Ο κ.Δημήτριος Αναγνωστάκης ψήφισε κατά στη δαπάνη Β2 

αναφέροντας ότι είναι κάτι το οποίο έχουν καταψηφίσει και σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις αντίστοιχα με το σκεπτικό ότι ποτέ δεν υπήρξε λογοδοσία, 

πολιτικός απολογισμός, για το συγκεκριμένο γεγονός, τη συγκεκριμένη δράση. 

Για τις υπόλοιπες δαπάνες ψήφισε θετικά. 

Η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισε κατά στη δαπάνη Β2 δεδομένου ότι 

δεν έχουν ενημέρωση εισηγητική απολογιστική για όλους τους οργανισμούς 

που συμμετέχει η Περιφέρεια επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη 

δράση θα μπορούσε να καλυφθεί από το ΟΠΑΣΤΕ  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά στη δαπάνη Β2 επισημαίνοντας 

ότι δεν έχουν απολογιστικά για το τι γίνεται γύρω από αυτόν τον φορέα και τι 

συγκεκριμένα πρακτικά κάνει αλλά και για λόγους άσκησης ενιαίας πολιτικής 

διαχείρισης του θέματος πολιτισμός, τονίζοντας ότι θα έπρεπε ανατεθεί στον 

ΟΠΑΣΤΕ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1386 
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευση 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 2022, Π.Ε. Εύβοιας. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

226760/6572/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας 

προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 

145/Α’/5-8-2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 

4. Το Π.Δ 465/75 «Περί του τρόπου ανάληψης δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ.» 

5.   Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»(ΦΕΚ Α/143/28-6-2014). 

6.   Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει 

συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και    ισχύει (ΦΕΚ 241/Α΄/2010, ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 

3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016 και ΦΕΚ   2201/Β΄/28-6-2017). 

7. Την αρ. 16/24-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (πράξη 2/24-2-   2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Π.Σ Στερεάς 

Ελλάδας στην Οικονομική   Επιτροπή 

8.  Τον Ν. 4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την   Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

9.  Το υπ’ αριθ. 150345/26.11.2021 (AΔΑ : Ω8ΜΘΗ-ΒΘΓ) έγγραφο του 

Υπουργείου  Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους  «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 

10. Την υπ’ αριθ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ)  Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί  

επικύρωσης  της υπ’  αριθ.149/2021 (ΑΔΑ:9Λ3Κ7ΛΗ-ΜΗΠ) απόφασης του Περιφερειακού 
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Συμβουλίου «Έγκριση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας». 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 ,παρ.2 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/ 

Α΄/31.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις.» 

12. Την υπ’ αριθμ.312/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) περί  εξειδίκευσης ανά ΚΑΕ δαπανών του Π/Υ της ΠΣΕ. 

13.Την υπ’αριθμ.250564/3916/9-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας περί    «Ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 5331/Β’/17-11-2021) 

14.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022. 

 

1.Την Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, 

μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής: 

 

Α
/
Α 

ΑΙΤΙΟ‐ΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΕΘΕΣΙΜ
Ο 

ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

Η 

1 

Δαπάνη για 
τηνπρομήθεια 
ελαστικών για 
μηχανήματα 
έργων για τις 
ανάγκες του 
εργοταξίου 
τωνοχήματωνΜΕ
111638,ΚΗΗ6146
,ΜΕ 
123053,ΚΗΙ8805,
ΚΗΟ 3384 της 
Π.Ε.Εύβοιας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.000,00

 

 

358.740,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.252,1
6 
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.Έργο με τίτλο 
<<Δαπάνες 
επισκευής, 
συντήρησης & 
λειτουργίας 
μηχ.εξοπλισμού 
& μηχανημάτων 
που 
χρησιμοποιούντα
ι σε δράσεις της 
Δ/σης Πολιτικής 
Προστασίας και 
σε εργασίες που 
εκτελούνται με 
ίδια μέσα για τη 
Π.Ε.Εύβοιας>> 

που είναι εντ. 
στο υποέργο 
«Προμήθεια 
ελαστικών 
οχημάτων& 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
2016ΕΠ56600009  
Περιόδου 2021‐
2022 
 
χρηματοδότηση: 
ΣΑΕΠ566 
Έγγραφο 
224264/7128/03‐
10‐2022της ΔΤΕ 
της ΠΕ Εύβοιας 

22REQ01135062
2 

 

 

 

 

 

 

02.02.
071.94
59.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάφορα 
έργα 

 

 

 

 

 

 

 

 

229.487,8
4 

ΣΥΝΟΛΟ 
17.000,00

 
358.740,00 

 

229.487,8
4 

112.252,1
6 

 

3.Την Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων 

(Ε.Φ. 02071) έτους 2022 ως εξής: 
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Α/
Α 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ 

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜ
Ο 

ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 

1 

Επιστροφή  
παραβόλου 
στην 
δικαιούχο 
KAΡΑΜΠΑΤΣ
ΟΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
λόγω μη 
χρήσης του 
παραβόλου 
από 
κατάθεση σε 
λογαριασμό 
της ΠΕ 
Εύβοιας.   

Έγγραφο 
214850/232
64/26‐09‐
2022 της 
Δ/νσης 
Μεταφορών 
& 
Επικοινωνιώ
ν  της ΠΕ 
Εύβοιας 

 

 

 

 

 

02.0
2.07
1.31
99.0
1 

 

 

 

 

 

Λοιιπές 
επιστροφές 
εσόδων 

 

30,00  15.000,00 

 

 

 

 

 

 

9.653,78 

5.316,22 

ΣΥΝΟΛΟ  30,00  15.000,00 
 

9.653,78 
5.316,22 
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Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 16. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι από εμάς. 

ΧΡΟΝΑΣ: Συμφωνούμε. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνούμε. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς 

έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:  

 

Α/
Α 

ΑΙΤΙΟ‐ΛΟΓΙΑ  ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ 
ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙ
ΜΟ 
ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η 

1 

Δαπάνη  για 
την  προμήθεια 
ελαστικών  για 
μηχανήματα 
έργων  για  τις 
ανάγκες  του 
εργοταξίου 
των  οχήματων 
ΜΕ111638,ΚΗ
Η6146,ΜΕ 
123053,ΚΗΙ 
8805,ΚΗΟ 
3384  της  Π.Ε 
.Εύβοιας  .Έργο 
με  τίτλο 

 
02.02.0
71.945
9.01 
 

 
Διάφορα 
έργα 
 

 
 
17.000,00
 
 

358.740,00 
229.487,8
4 

112.252,1
6 
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<<Δαπάνες 
επισκευής, 
συντήρησης  & 
λειτουργίας 
μηχ. 
εξοπλισμού  & 
μηχανημάτων 
που 
χρησιμοποιούν
ται  σε  δράσεις 
της  Δ/σης 
Πολιτικής 
Προστασίας 
και  σε 
εργασίες  που 
εκτελούνται με 
ίδια  μέσα  για 
τη  Π.Ε. 
Εύβοιας>> 
που  είναι  εντ. 
στο  υποέργο 
«Προμήθεια 
ελαστικών 
οχημάτων  & 
μηχανολογικο
ύ  εξοπλισμού 
2016ΕΠ566000
09  
Περιόδου 
2021‐2022  
 
χρηματοδότησ
η: ΣΑΕΠ566 
Έγγραφο 
224264/7128/
03‐10‐2022 της 
ΔΤΕ  της  ΠΕ 
Εύβοιας 
22REQ011350
622 

ΣΥΝΟΛΟ 
 
17.000,00
 

358.740,00 
229.487,8
4 

112.252,1
6 

 

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω 

παραβόλων (Ε.Φ. 02071) έτους 2022 ως εξής: 
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Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 
2022 

ΔΕΣΜΕΥ
ΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣ
Α 
ΕΙΣΗΓΗΣ
Η 

ΥΠΟΛΟΙ
ΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ 
ΔΙΑΘΕΣΙ
ΜΟ 
ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η 

 
1 

Επιστροφή 
παραβόλου 
στην 
δικαιούχο 
KAΡΑΜΠΑΤΣΟ
ΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
λόγω μη 
χρήσης του 
παραβόλου 
από κατάθεση 
σε 
λογαριασμό 
της ΠΕ 
Εύβοιας.  
Έγγραφο 
214850/2326
4/26-09-2022 
της Δ/νσης 
Μεταφορών 
& 
Επικοινωνιών 
της ΠΕ 
Εύβοιας 

 
02.0
2.07
1.31
99.0
1 

 
 
Λοιιπές 
επιστρο
φές 
εσόδων 
 

30,00 15.000,00 9.653,78 5.316,22 

ΣΥΝΟΛΟ 30,00 15.000,00 9.653,78 5.316,22 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1387 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού 

Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή 

υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας. 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

225775/5336/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. 

Βοιωτίας προς την Επιτροπή και  
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Ν.4270/14 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143Α) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4374/2016 

4. Τα άρθρα 10 και 14 του Ν. 4625/2019,ρύθμιση θεμάτων οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ρύθμιση οικονομικών ΟΤΑ 

5. Τα άρθρα  2 και 3  του Ν.4623/2019  

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 

7. Την αρ. 16/24-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

(πράξη 2/24-2-2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας στην 

Οικονομική Επιτροπή». 

8. Την αρ.149/2021 απόφαση του Π.Σ. της Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης 

Π/Υ Οικονομικού έτους 2022.  

9. Την αρ.150/2021 απόφαση Π.Σ. της Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης 

Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

10. Την αρ. πρωτ. 273285/24-12-21 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης  της αριθμ.149/2021 περί έγκρισης Π/Υ 

Οικονομικού έτους 2022.  

11. Την αρ. πρωτ. 273312/24-12-21απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης  της αριθμ. 150/2021, απόφαση Π.Σ. της 

Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης  Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

12.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Π/Υ οικ. έτους 2022. 

13. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.    

14.  Τον Ν.4412/2014, ΦΕΚ 147/Α/2016 

15. Την υπ΄αριθμ.241160/3781/29-10-21(ΦΕΚ935/1-11-21,τ.Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς 

Ελλάδας. 
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16. Το υπ΄ αριθμ. 2/86541/0026/24-11-2018 (ΑΔΑ Ω9Σ0Η-ΕΔΧ) έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής –Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 

17. Την υπ’ αριθμ. 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ 5331/τ.Β/17-11-2021) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους  χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση εξειδίκευσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για 

παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2022, 

ως κατωτέρω:  

 

 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Κ.Α.Ε
. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ 
ΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕiΣ ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕ 

ΣΙΜΟ ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Δημοσίας 
Υγείας, για 
το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση. η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 

500.00  52.000,00  29.221,49  22.778,51 
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η Ι.Δ) εκτός 
όσων 

εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

2 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Αγροτικής 
Οικονομίας 
και 
Κτηνιατρική
ς, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

3.000.00  52.000,00  29.721,49  22.278,51 

3 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Τεχνικών 
Έργων, για 
το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

1.000.00  52.000,00  32.721,49  19.278,51 
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αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

4 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Ανάπτυξης, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

1.000.00  52.000,00  33.721,49  18.278,51 

5 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
του 
Τμήματος 
Περιβάλλον
τος, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 

300.00  52.000,00  34.721,49  17.278,51 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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μίσθωση 
αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

6 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
του 
Γραφείου 
Αντιπεριφε
ρειάρχη, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

300.00  52.000,00  35.021,49  16.978,51 

7 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
του 
Τμήματος 
Πληροφορι
κής, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

300.00  52.000,00  35.321,49  16.678,51 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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2022  οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

8 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της 
Δ/νσηςΜετ
/ρων, για 
το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 
ναύλος 

οχήματος και η 
μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

800,00  52.000,00  35.621,49  16.378,51 

9 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Δ/κού ‐ 
Οικ/κού, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐

02.05
.073. 
0719.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
λοιπά έξοδα 
μετακίνησης 
(περιλαμβάνει 
το αντίτιμο των 
εισιτηρίων 

εσωτερικού και 
εξωτερικού, η 
χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 
δαπάνη 

διοδίων, ο 

1.000.00  52.000,00  36.421,49  15.578,51 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Δεκεμβρίου 
2022 

ναύλος 
οχήματος και η 

μίσθωση 
αυτοκινήτου Ι.Χ 
η Ι.Δ) εκτός 

όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

1
0 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Δημοσίας 
Υγείας, για 
το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

1.300,00  68.420,00  47.860,00  20.560,00 

1
1 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

4.000,00  68.420,00  49.160,00  19.260,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Αγροτικής 
Οικονομίας 
και 
Κτηνιατρική
ς, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

1
2 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Τεχνικών 
Έργων, για 
το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

2.000,00  68.420,00  53.160,00  15.260,00 

1
3 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

2.500,00  68.420,00  55.160,00  13.260,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Ανάπτυξης, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

1
4 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
του 
Τμήματος 
Περιβάλλον
τος, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

1.000,00  68.420,00  57.660,00  10.760,00 

1
5 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
του 
Γραφείου 
Αντιπεριφε

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

300,00  68.420,00  58.660,00  9.760,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ρειάρχη, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

1
6 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
του 
Τμήματος 
Πληροφορι
κής, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0721.
01 

 Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

150,00  68.420,00  58.960,00  9.460,00 

1
7 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Μετ/ρων, 
για το 

 

 

 

02.05
.073. 
0721.
01 

 Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 

αποζημίωση 
μετακινουμένω

ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717

 

 

 

 

 

    500,00 68.420,00  59.110,00  9.310,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

1
8 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινουμ
ένων       
στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό, 
των 
υπαλλήλων 
της Δ/νσης 
Δ/κου‐ 
Οικ/κου, 
για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.05
.073. 
0721.
01 

Δέσμευση 
ποσού για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμένω
ν στο 
εσωτερικό και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσονται 
στους ΚΑΕ 
0715,0716,0717

2.000,00  68.420,00  59.610,00  8.810,00 

1
9 

Δέσμευση 
ποσού για 
καταβολή 
χρηματικού 
ποσού στον 
Κωνσταντίν
ο Ιωάννου, 
σύμφωνα 
με το 
Ν.3852/10 
άρθρο 176 
παρ.1 και 
την Α69/31‐
01‐2020 
απόφασης 
του 
Μονομελού
ς 

02.05
.073. 

0892.
01 

Πάσης φύσεως 
δαπάνες σε 
εκτέλεση 
δικαστικών 

αποφάσεων η 
συμβιβαστικών 

πράξεων 

623,28  57.014,08  31.000,17  26.013,91 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Διοικητικού 
Πρωτοδικεί
ου 
Λιβαδειάς. 

2
0 

Δέσμευση 
ποσού για 
κάλυψη 
δαπάνης 
για την 
ανάθεση 
του έργου: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣ
Η 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩ
Ν 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Υ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΥ” 

02.05
.071. 

9779.
01 

Εκτέλεση 
λοιπών έργων 

που δεν 
κατονομάζονται 

ειδικά 

150.000,
00 

2.226.357,82  1.825.677,05  400.680,77 

2
1 

Δέσμευση 
ποσού για 
κάλυψη 
δαπάνης 
για την 
ανάθεση 
του έργου 
“ΚΑΤΑΣΚΕΥ
Η 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
Υ ΛΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΟΡΧΟΜΕΝ
ΟΥ”  

02.05
.071. 

9779.
01 

Εκτέλεση 
λοιπών έργων 

που δεν 
κατονομάζονται 

ειδικά 

45.000,0
0 

2.226.357,82  1.975.677,05  250.680,77 

2
2 

Δέσμευση 
ποσού για 
κάλυψη 
δαπάνης 
για την 
προμήθεια 
πέντε (5) 
υδατοδεξα
μενών 

02.05
.071. 

9899.
01 

 

37.200,0
0 

179.797,66  89.229,66  90.568,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χωρητικότη
τας 40tn, 
για την 
πλήρωση 
των 
εναέριων 
μέσων στην 
αντιμετώπι
ση 
δασοπυρκα
γιών. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  254.773,
28 

2.583.589,56  2.191.938,37  391.651,19 

 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 17. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοιτάξτε κύριε Τασιέ έχω ένα ερώτημα. Από πού μας προέκυψε η 

κατασκευή στεγάστρου λαϊκής αγοράς Ορχομενού; Γιατί όχι να μη φτιάξουμε και ένα 

άλλο στέγαστρο κάπου αλλού; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αντιστοίχως κύριε πρόεδρε θα μπορούσα να πω ότι είναι η 

συντήρηση κτιριακών υποδομών δημοτικού σταδίου 150 χιλιάδες ευρώ και το στέγαστρο 

λαϊκής αγοράς Ορχομενού. Προφανώς μπορεί να είναι μία σωστή κίνηση αλλά δεν μπορεί 

αυτές οι πολιτικές ενίσχυσης των Δήμων να περνάει μόνο μέσα από την έγκριση της 

δέσμευσης των ποσών, χωρίς να έχουμε μία εισήγηση μελέτης, έργου κλπ. Δεν 

πηγαίνουμε σε κάθε Δήμο και τάζουμε έργα. Έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση την 

οποία οφείλουμε να έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Προφανώς η διαδικασία θα γίνει μέσω της σύναψης 

σχετικής προγραμματικής σύμβασης όπου θα υπάρχει η αντίστοιχη… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ε βέβαια, να μη χάσουμε προγραμματική σύμβαση, την οποία την 

υλοποίηση θα την αναλάβει η Περιφέρεια, είναι σίγουρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θα υπάρχει αντίστοιχα η μελέτη του προς κατασκευή 

έργου. Άλλωστε οι προγραμματικές συμβάσεις όπως νομίζω και στην αρχή υπήρχε 

δυνατότητα να τοποθετηθούμε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των 
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φορέων και νομίζω αν μη τι άλλο στην Περιφέρειά μας έχουμε την κατεύθυνση αυτή τη 

συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής μας για να επιλύουμε κάποια προβλήματα. 

Σίγουρα το θέμα και του ενός για τη λαϊκή αγορά του Ορχομενού αλλά και το άλλο που 

βάλατε έχει απασχολήσει και το περιφερειακό συμβούλιο κατά την ψήφιση των τεχνικών 

προγραμμάτων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας. 

ΧΡΟΝΑΣ: Πάντως το καταλαβαίνω γιατί 25 δήμαρχοι της Στερεάς είναι ιδιαίτερα 

φιλικοί προς την περιφερειακή αρχή. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το τέλος θα το αποδείξει. Κύριε πρόεδρε εμείς θα ψηφίσουμε τις δύο 

δράσεις αυτές με την επιφύλαξη και το σχόλιο ότι θα έχουμε πλήρη ενημέρωση εισήγηση 

πριν τις δεσμεύσεις των ποσών για τους λόγους, τις προτεραιότητες της κατανομής των 

πόρων ανά Δήμο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κάποιος άλλος; Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Θα ήθελα να πω κύριε πρόεδρε ότι ο χώρος της λαϊκής στην Θήβα 

δεν έχει απολύτως τίποτα, μόνο μία άσφαλτος που είναι ένα πλακόστρωτο και τίποτα 

άλλο. Εκεί κρατώ μία επιφύλαξη, να δω και εγώ ότι είπε η κυρία Μπατζελή, τι ακριβώς 

γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε εσείς τώρα είστε υπέρ ή κατά του θέματος 

αυτού; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, για άλλη μία φορά μέσα από τη συζήτηση 

αναδεικνύεται αυτή η αποσπασματικότητα και αυτή η λογική που επικρατεί στο να 

εξυπηρετούμε μικρές ανάγκες των Δήμων για λόγους που είναι προφανείς. Υπαινίχθηκαν 

τόσο από τον κύριο Χρονά όσο και από την κυρία Μπατζελή. Βεβαίως νομίζω ότι αυτό 

μπορεί να εξυπηρετεί τη σχέση μας με την δημοτική αρχή κάποιας περιοχής, σίγουρα 

όμως οι πολίτες αντιλαμβάνονται το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει στην θεσμική ευθύνη 

που έχει αναλάβει η Περιφέρεια, η περιφερειακή πλειοψηφία, που είναι συνολικά η 

ανάπτυξη και η βελτίωση του εισοδήματος των Στερεοελλαδιτών. Κάτι τέτοιο κατά τη 

γνώμη μου δεν το έχουν διαπιστώσει μέχρι και τώρα, άρα λοιπόν πραγματικά ώρα τέλος 

που λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, θα δούμε τι θα κόψει στο τέλος για τον καθένα 

μας. Αυτό που έχει νόημα όμως είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει 

ενότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις όπως στα άλλα θέματα 1η 2η 3η ενότητα 
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συμφωνώ διαφωνώ. Εδώ είναι όλα μαζί σε μία ενότητα, άρα λοιπόν με όλες αυτές τις 

επιφυλάξεις δεν μπορούμε να κάνουμε αρνητικά και θα πούμε ναι με ότι προηγούμενα 

καταγράφηκε ως παρατήρηση από την πλευρά μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ:  Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Λευκό στην κατασκευή στεγάστρου στην λαϊκή αγορά Ορχομενού, ναι 

στα υπόλοιπα.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Δηλαδή λευκό στη δαπάνη 21… 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. Και ναι στα υπόλοιπα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ενώ η κυρία Κατσιμίχα έχει πει κατά στη δαπάνη 21. Καλά 

κατάλαβα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Καλά καταλάβατε. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κανονικά είναι κατά στο θέμα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Βεβαίως υπάρχει. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΚΑΗΣ: ΟΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Αν μου επιτρέπετε μία τοποθέτηση και δικιά μου επί 

του θέματος. Μέσω των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και των 

χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ κλπ τα οποία όλοι παρακολουθούμε και στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και στις εγκρίσεις και στα τεχνικά μας προγράμματα, βλέπουμε 

όλοι τις προσπάθειες που γίνονται στα μεγάλα θέματα και στις Κοινοτικές προσκλήσεις 

της Στερεάς να προχωρούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διαλάθουν της προσοχής μας και 

ίσως μικρότερης σημασίας θέματα όπως κάποιος θα έλεγε σε πρώτη ανάγνωση αλλά 

μεγάλης ανταπόκρισης λύνοντας προβλήματα των πολιτών σε κάθε κοινωνία. Είναι κάτι 

το οποίο νομίζω πρέπει να μείνει στο τραπέζι αυτής της κουβέντας. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν θα απαντήσουμε, προχωράμε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Όχι κυρία Μπατζελή συγνώμη, εσείς σε αυτό τι έχετε ψηφίσει; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ψήφισα υπέρ με την τοποθέτηση την επιφύλαξη την οποία 

διατύπωσα και θα βρείτε στα πρακτικά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ωραία εντάξει, αυτό δεν κατάλαβα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 
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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 2022, ως 

κατωτέρω:  

 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
Κ.Α.
Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ  ΕΓΚΕ 
ΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕiΣ  ΕΤΟΥΣ 
2022 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν  ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ  ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕ 
ΣΙΜΟ  ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Δημοσίας 
Υγείας,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η.  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,

500.00  52.000,00  29.221,49  22.778,51 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 162 από 297 

0717 

2 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Αγροτικής 
Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, 
για  το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

3.000.00  52.000,00  29.721,49  22.278,51 

3 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Τεχνικών 
Έργων,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 

1.000.00  52.000,00  32.721,49  19.278,51 
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χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

4 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Ανάπτυξης,  για 
το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1.000.00  52.000,00  33.721,49  18.278,51 
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5 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων 
του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος
,  για  το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

300.00  52.000,00  34.721,49  17.278,51 

6 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων 
του  Γραφείου 
Αντιπεριφερει
άρχη,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ

300.00  52.000,00  35.021,49  16.978,51 
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η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

7 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων 
του  Τμήματος 
Πληροφορικής, 
για  το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

300.00  52.000,00  35.321,49  16.678,51 

8 
Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 

02.0
5.07
3. 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 

800,00  52.000,00  35.621,49  16.378,51 
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μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσηςΜετ/ρω
ν,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

0719
.01 

έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 
ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

9 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά  έξοδα 
μετακίνησης 
των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης Δ/κού  ‐ 
Οικ/κού, για το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0719
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
λοιπά 
έξοδα 
μετακίνηση
ς 
(περιλαμβ
άνει  το 
αντίτιμο 
των 
εισιτηρίων 
εσωτερικο
ύ  και 
εξωτερικού
,  η 
χιλιομετρικ
ή 
αποζημίωσ
η,  η 
δαπάνη 
διοδίων,  ο 

1.000.00  52.000,00  36.421,49  15.578,51 
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ναύλος 
οχήματος 
και  η 
μίσθωση 
αυτοκινήτο
υ  Ι.Χ  η  Ι.Δ) 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1
0 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Δημοσίας 
Υγείας,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1.300,00  68.420,00  47.860,00  20.560,00 

1
1 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Αγροτικής 
Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, 
για  το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

4.000,00  68.420,00  49.160,00  19.260,00 

1
2 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου

2.000,00  68.420,00  53.160,00  15.260,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Τεχνικών 
Έργων,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1
3 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Ανάπτυξης,  για 
το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

2.500,00  68.420,00  55.160,00  13.260,00 

1
4 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων 
του  Τμήματος 
Περιβάλλοντος
,  για  το δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1.000,00  68.420,00  57.660,00  10.760,00 

1
5 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 

300,00  68.420,00  58.660,00  9.760,00 
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του  Γραφείου 
Αντιπεριφερει
άρχη,  για  το 
δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1
6 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων 
του  Τμήματος 
Πληροφορικής, 
για  το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

 Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

150,00  68.420,00  58.960,00  9.460,00 

1
7 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης 
Μετ/ρων,  για 
το  δίμηνο 
Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

 
 
 
02.0
5.07
3. 
0721
.01 

 Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ
αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

 
 
 
 
 
 500,00 

68.420,00  59.110,00  9.310,00 

1
8 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωση 
μετακινουμέν
ων  στο 
εσωτερικό  και 
εξωτερικό,  των 
υπαλλήλων της 
Δ/νσης  Δ/κου‐ 
Οικ/κου, για το 
δίμηνο 

02.0
5.07
3. 
0721
.01 

Δέσμευση 
ποσού  για 
ημερήσια 
αποζημίωσ
η 
μετακινου
μένων  στο 
εσωτερικό 
και 
εξωτερικό 
εκτός όσων 
εντάσσοντ

2.000,00  68.420,00  59.610,00  8.810,00 
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Νοεμβρίου‐
Δεκεμβρίου 
2022 

αι  στους 
ΚΑΕ 
0715,0716,
0717 

1
9 

Δέσμευση 
ποσού  για 
καταβολή 
χρηματικού 
ποσού  στον 
Κωνσταντίνο 
Ιωάννου, 
σύμφωνα  με 
το  Ν.3852/10 
άρθρο  176 
παρ.1  και  την 
Α69/31‐01‐
2020 
απόφασης  του 
Μονομελούς 
Διοικητικού 
Πρωτοδικείου 
Λιβαδειάς. 

02.0
5.07
3. 
0892
.01 

Πάσης 
φύσεως 
δαπάνες σε 
εκτέλεση 
δικαστικών 
αποφάσεω
ν  η 
συμβιβαστι
κών 
πράξεων 

623,28  57.014,08  31.000,17  26.013,91 

2
0 

Δέσμευση 
ποσού  για 
κάλυψη 
δαπάνης  για 
την  ανάθεση 
του  έργου: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” 

02.0
5.07
1. 
9779
.01 

Εκτέλεση 
λοιπών 
έργων  που 
δεν 
κατονομάζ
ονται 
ειδικά 

150.000,00  2.226.357,82 
1.825.677,
05 

400.680,77 

2
1 

Δέσμευση 
ποσού  για 
κάλυψη 
δαπάνης  για 
την  ανάθεση 
του  έργου 
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 
ΛΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  

02.0
5.07
1. 
9779
.01 

Εκτέλεση 
λοιπών 
έργων  που 
δεν 
κατονομάζ
ονται 
ειδικά 

45.000,00  2.226.357,82 
1.975.677,
05 

250.680,77 

2
2 

Δέσμευση 
ποσού  για 
κάλυψη 
δαπάνης  για 
την  προμήθεια 
πέντε  (5) 

02.0
5.07
1. 
9899
.01 

 

37.200,00  179.797,66  89.229,66  90.568,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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υδατοδεξαμεν
ών 
χωρητικότητας 
40tn,  για  την 
πλήρωση  των 
εναέριων 
μέσων  στην 
αντιμετώπιση 
δασοπυρκαγιώ
ν. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  254.773,28  2.583.589,56  2.191.938,
37 

391.651,19 

 

 Η κα Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα ψήφισε κατά στη δαπάνη με α/α 

21 

Η κα Κατερίνα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο επισημαίνοντας για τις 

δαπάνες με α/α 20 και 21 να γίνει πλήρη ενημέρωση εισήγηση πριν τις 

δεσμεύσεις των ποσών για τους λόγους, τις προτεραιότητες της κατανομής 

των πόρων ανά Δήμο. 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης για τις δαπάνες με α/α 20 και 21 τόνισε 

ότι αναδεικνύεται η αποσπασματική λογική να εξυπηρετούνται μικρές ανάγκες 

των Δήμων για λόγους που είναι προφανείς. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε λευκό στη δαπάνη με α/α 21 

διερωτώμενος πως προέκυψε η υποχρέωση για την εν λόγω δαπάνη. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1388 

 

 

Προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό να προηγηθεί η 

συζήτηση του τακτικού θέματος 27.  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Κύριε Τασιέ, επειδή θα πρέπει για ένα κομμάτι ακολούθως να 

παρακολουθήσω από το κινητό από το αυτοκίνητο καθώς θα μετακινούμε, αν δεν έχει 

αντίρρηση το σώμα θα μπορούσαμε να προτάξουμε το θέμα 27 για το οποίο θα ήθελα να 

τοποθετηθώ; 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Βεβαίως, εννοείται. Πάμε στο θέμα 27 λοιπόν. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1389 

 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών 

ωρίμανσης οδικών έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 

– 2020», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης 

οδικών έργων» 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ 

αριθμ.229952/2521/07-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι: 

Σχετ.:  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

7. Η παρ. ζ του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 σχετική με την αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων εκ μέρους 

της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση δράσεων από εθνικούς πόρους, πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

8. Την υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 

62Π37ΛΗ-ΥΗΩ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 644/24-03-2022 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 2/0, ΑΔΑ: ΨΕΓΚ7ΛΗ-Μ8Ο), 1549/29-06-2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

5130, Έκδοση: 3/0, ΑΔΑ: 66ΕΜ7ΛΗ-ΨΙΗ) & 2120/14-09-2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, 

Έκδοση: 4/0, ΑΔΑ: 9ΕΜΖ7ΛΗ-ΝΟΓ), με τίτλο «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών 

έργων» από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του 

Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των 

σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 

2020».  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 

62Π37ΛΗ-ΥΗΩ) πρόσκληση με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υλοποιήθηκε 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 

2014 – 2020» του Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και 

εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ )με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων». 
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Σύμφωνα με τις ανάγκες περιοχής της Βόρειας Εύβοιας και της Π.Ε. Φωκίδας 

δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης με κωδικό 85, 

μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων και τευχών δημοπράτησης που εμπίπτουν στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 7β του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

2014-2020. 

Τα προκρινόμενα έργα των μελετών είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση στην 

επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, στον Α.Π. του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) 

03 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027» καθώς: α) καταγράφονται ως αναγκαία από 

το ΣΠΕΜ και β) έχουν συνάφεια με παρεμβάσεις που προβλέπονται στο βασικό σενάριο 

του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Η πρόταση περιλαμβάνει: 

(α) Δύο διακριτές μελέτες για την περιοχή Βόρειας Εύβοιας: 

• «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

Τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία» συνολικού Π/Υ 1.410.000,00 € με ΦΠΑ. 

• «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας 

προς παράκτιες ζώνες» συνολικού Π/Υ 1.090.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β) Για την Π.Ε. Φωκίδας: 

• «Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 

Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 260.028 € με ΦΠΑ.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης,στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή 

των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών 

δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 

(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 62Π37ΛΗ-ΥΗΩ)  Πρόσκλησης με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και που 

περιλαμβάνει: 

(α) Δύο διακριτές μελέτες για την περιοχή Βόρειας Εύβοιας: 

• «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

Τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία» συνολικού Π/Υ 1.410.000,00 € με ΦΠΑ. 
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• «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας 

προς παράκτιες ζώνες» συνολικού Π/Υ 1.090.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β) Για την Π.Ε. Φωκίδας: 

• «Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 

Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 260.028 € με ΦΠΑ.  

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω μελετών,η Π.Σ.Ε. θα προτείνει κατά 

προτεραιότητα τα προς μελέτη έργα για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 

(ΠΠ) 2021-2027, σε Α.Π. του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 03 του ΕΠ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ). 

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η κάλυψη μη επιλέξιμου ποσού της 

προτεινόμενηςμελέτηςθα γίνει από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή 

άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος της Π.Σ.Ε. 

4. Τον ορισμό του κ. Κηλίφη Εμμανουήλ Προϊστάμενο ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας ως 

Υπεύθυνου Έργου για την πρόταση (α) και τον κ. Δημητρέλο Χρήστο Αναπληρωτή 

Προϊστάμενο ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας ως Υπεύθυνου Έργου για την πρόταση (β). 

5. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των 

απαραίτητων εγγράφων και για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Κύριε Τασιέ, επειδή θα πρέπει για ένα κομμάτι ακολούθως να 

παρακολουθήσω από το κινητό από το αυτοκίνητο καθώς θα μετακινούμε, αν δεν έχει 

αντίρρηση το σώμα θα μπορούσαμε να προτάξουμε το θέμα 27 για το οποίο θα ήθελα να 

τοποθετηθώ; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Βεβαίως, εννοείται. Πάμε στο θέμα 27 λοιπόν. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Έχω ζητήσει κύριε Σπανέ ορισμένα έγγραφα όπως μας αποσταλούν 

από την οικονομική επιτροπή, απλώς να το γνωρίζετε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ωραία. Λοιπόν θέμα 27. Νομίζω είναι σαφές από την εισήγηση 

αλλά θα ήθελα να δώσω έτσι ένα στίγμα. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης όπως την 

έχουμε πει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και την αντιλαμβάνεται καθείς μας της Βόρειας 

Εύβοιας εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση ο μεγάλος οδικός άξονας από το τέλος της 
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παράκαμψης Χαλκίδας, δηλαδή από το Πανόραμα Ψαχνών αν μπορούμε να το πούμε 

έτσι, μέχρι την Ιστιαία το οποίο σχεδιάζεται σε δύο φάσεις. Η μεν πρώτη έχει αφετηρία 

από τέλος παράκαμψης Χαλκίδας μέχρι την Στροφυλιά, η δε δεύτερη από την Στροφυλιά 

μέχρι την Ιστιαία. Αυτές οι δύο φάσεις σε μέγεθος είναι περίπου παρεμφερείς, είναι 

κατάτι μικρότερη η δεύτερη αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι ως προτεραιότητα είναι το 

Ψαχνά- Στροφυλιά και ακολούθως το Στροφυλιά- Ιστιαία. Από τον σχεδιασμό που έχει 

γίνει, που θα μιλήσω και λίγο ειδικότερα, είπαμε το μεν Ψαχνά-Στροφυλιά αν μπορώ να 

το πω έτσι συνοπτικά να το μελετήσει το Υπουργείο Υποδομών, το δε δεύτερο κομμάτι 

Στροφυλιά –Ιστιαία… Α.. και να το χρηματοδοτήσει από τους πόρους του, το δεύτερο 

κομμάτι Στροφυλιά- Ιστιαία τη μελέτη να την χρηματοδοτήσει το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

εφόσον φυσικά κάτι τέτοιο καταστεί με βάση την πρόσκληση που θα υποβληθεί και 

αξιολογηθεί. Με αυτό το σκεπτικό είναι που ερχόμαστε σήμερα να προτείνουμε την 

υποβολή φακέλου για υλοποίηση μελέτης προς αυτό το σκοπό. Έχει υπάρξει από το 

γραφείο του κυρίου Ζέκου μέσα από τη σχετική δωρεά που το έχουμε έτσι 

ξανασυζητήσει το master plan υποδομών, το οποίο έχει δώσει ένα προτεινόμενο 

περίγραμμα χαράξεων. Το έχουμε πει και σε πρωθύστερο χρόνο. Δεν είναι βεβαίως 

δεσμευτικό για τους μελετητές γιατί δεν έχει το μελετητικό βάθος ώστε να είναι, όμως 

είναι μία πολύ έτσι..  τώρα το λέω και ως μηχανικός προσωπική άποψη, μία πολύ 

προσεγμένη δουλειά στις προτεινόμενες χαράξεις.  Και βέβαια εφόσον το μεν πιο 

κεντρικό από το Υπουργείο, το δε πιο βόρειο από την Περιφέρεια, αυτά τα δύο τμήματα 

εφόσον υλοποιηθούν μελετητικά θα φτάσουν σε ένα επίπεδο μελετών από τις οποίες 

μπορούν να προκύψουν μελετο-κατασκευές για τους δύο σημαντικούς άξονες. Θα πει 

κάποιος μα 2-2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ προμελέτες; Ναι, γιατί όταν μιλούμε για 

έργα τα οποία θα προκύψουν και θα είναι της τάξεως των 150 ενδεχομένως 

εκατομμυρίων ευρώ ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι 120 ή μπορεί να είναι και 

180 αλλά αυτή θα είναι η τάξη μεγέθους, οι πραγματικές τους μελέτες θα ήταν κατ’ 

ελάχιστο στο 5% αυτού του ποσού, δηλαδή στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε το δίνω 

αυτό το στίγμα για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών. Οπότε η πρόταση είναι με βάση 

την προεργασία που έχουν κάνει οι υπηρεσίες μας να υποβληθεί προς το ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας στη σχετική πρόσκληση πρόταση από μεριάς της Περιφέρειας για την εκπόνηση 

μελέτης μέχρι το στάδιο που είπαμε, για το τμήμα Στροφυλιά- Ιστιαία με νέο οδικό άξονα 

και το οποίο περιλαμβάνει δύο σκέλη, τον κύριο άξονα και τους καθέτους. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος τοποθέτηση; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όταν έρθει η σειρά μου κύριε πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, πάμε τότε με τη σειρά. Η κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Δεν έχω τοποθέτηση. Είμαι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τον κύριο Αναγνωστάκη τον έχασα; Ας πάμε τότε στον 

κύριο Χρονά. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εγώ δεν θα μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Α συγνώμη κυρία Μπατζελή, συγνώμη. Κυρία 

Μπατζελή. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε θα ήθελα να κάνω 

μία ιστορική αναδρομή στο θέμα το οποίο σήμερα έχουμε να εξετάσουμε και το θέμα το 

οποίο έχουμε να αποφασίσουμε, δεν θεωρώ δε ότι αυτή την προκήρυξη και το έργο θα 

πρέπει να το ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε καθαρά από συναισθηματικούς λόγους και 

όχι ουσιαστικής διαχείρισης του ΠΕΠ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Πρώτον, και 

θα είμαι πάρα πολύ σαφής, έχουμε μία προκήρυξη από την διαχειριστική αρχή, 

προκήρυξη για ωρίμανση μελετών με την… υποχρεωτικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

από το 2020. Μετά από ένα χρόνο ο κύριος Λέμας εκδίδει την προκήρυξη αριθμός 85 η 

οποία και αναφέρεται στην εισήγηση για να καταθέσουν οι Δήμοι τις προτάσεις τους για 

το ποιες είναι εκείνες οι μελέτες που πρέπει να ωριμάσουν έτσι ώστε να ενταχθούν στον 

άξονα υλοποίησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης των οδικών αξόνων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Κατερίνα συγνώμη, είτε οι Δήμοι είτε η Περιφέρεια, κάνω μία 

διευκρίνιση. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ναι εννοείται. Δεύτερον, έχουμε 24/3/22 την 1η τροποποίηση της 

πρόσκλησης, χωρίς να έχουμε στην εισήγησή μας το σκεπτικό της τροποποίησης. 

Δεύτερον, έχουμε 2η τροποποίηση 29/6 και φτάνουμε στις 14/9/22 έχουμε την 3η 

τροποποίηση με υπογραφή του κυρίου Σπανού προφανώς, όπου η υποβολή προτάσεων 

από 15/9/22 πηγαίνει 14/10/22. Αυτό το αναφέρω ως μία διαδρομή μιας διαδικασίας που 

όφειλε η Περιφέρεια να έχει ήδη ωριμάσει ουσιαστικές μελέτες των οδικών αξόνων, γιατί 

αναφέρεται σε αυτόν τον τομέα, για να μπορέσουμε να εντάξουμε έργα ώριμα σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα, από τον Τρίτση που έχει μία διαφορετική χρηματοδότηση μέχρι 

το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερη ενότητα. Πριν τρεις ή τέσσερις μήνες στο περιφερειακό 

συμβούλιο έρχεται πρόταση του κυρίου Σπανού, της περιφερειακής αρχής, να εντάξουμε 

στο Ταμείο Ανάκαμψης οδικούς άξονες χρηματοδοτούμενους από το Ταμείο στο οποίο 

δεν περιλαμβάνεται η Φωκίδα και η Φθιώτιδα και μάλιστα ο κύριος Φάκος με προφορική 

ερώτηση ανέδειξε το θέμα αυτό. Η αφήγηση, η αιτιολόγηση του κυρίου Σπανού αν 
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θυμάμαι καλά ήταν ότι η μελετητική εταιρεία Εγνατία θα βάλει ένα γενικό πακέτο 

προτάσεων το οποίο μέχρι τώρα σαν ωρίμανση μελετών και ένταξης στο ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδος δεν το έχουμε δει. Τρίτον… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Να σε διακόψω για μία διευκρίνιση.. Ή να ολοκληρώσεις; Ότι 

θέλεις. Η Εγνατία διευκρινίζω έχει ώριμες μελέτες. Η Εγνατία έχει ώριμη μελέτη. Θα πάει 

να εντάξει κατευθείαν έργο, δεν μπορούσε να εντάξει μελέτες η Εγνατία. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Άρα αυτό που μας είπατε δεν ισχύει σαν απάντηση. Απλώς αυτά 

θέλω να διευκρινίσω κύριε Σπανέ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Όχι, αυτό που είχα πει και τότε και το επαναλαμβάνω για να 

είναι πολύ σαφές είναι ότι η Εγνατία έχει ώριμη μελέτη περίπου στα 50 εκατομμύρια 

ευρώ για το σύνολο της Στερεάς και ένα γενναίο κομμάτι αυτού του ποσού αφορά στην 

Φθιώτιδα και την Φωκίδα. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ωραία. Εμείς λοιπόν να αποδεχτώ αυτό που λέτε, δεν έχω κανένα 

λόγο να το αμφισβητήσω. Όταν λοιπόν υπάρχει το μεγάλο πλάνο της Εγνατίας που 

αφορά την χρηματοδότηση μελέτης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών στην Εγνατία 

ΑΕ  μελετητική εταιρεία θα ήταν σκόπιμο να έχουμε το γενικότερο πλάνο, να το 

γνωρίζουμε έτσι ώστε εμείς να έχουμε πλήρη γνώση ποια έργα έρχονται να υλοποιηθούν 

συμπληρωματικά σε αυτό το μεγάλο κάδρο του Υπουργείου Υποδομών. Εσείς λοιπόν αντί 

αυτού τι κάνατε; Εντάσσετε αποσπασματικά, δεν λέω για την σπουδαιότητα των έργων, 

λέω για την διαδικασία στην οποία ακολουθείτε, εντάσσετε λοιπόν δύο μεγάλες μελέτες η 

οποία είναι 1.200 και άλλη μία 1.100 αν θυμάμαι, σημαντικών έργων τα οποία θα 

κληθούν να υλοποιηθούν εμμέσως πλην σαφώς από το νέο ΕΣΠΑ το οποίο καταλήγει ‘27-

‘28 πότε θα καταλήξει. Δηλαδή περίπου αυτά τα έργα θα παράγουν κατασκευαστικά έργα 

το οποίο θα είναι πιθανά όλο το ΕΣΠΑ ΠΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που θα 

πάει Βόρειο Εύβοια. Ερωτώ: Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις υπόλοιπες Περιφερειακές 

Ενότητες; Βλέπουμε ότι έχει η Φωκίδα μία μελέτη την οποία ο κύριος Φάκος σας την 

ανέδειξε και σας είπε και ενεργοποίησε τους δημάρχους της Φωκίδας, διότι ο κύριος 

Δελμούζος κατά την εισήγηση πρόταση του κυρίου Φάκου δεν είχε ιδέα. Ερχόμαστε 

λοιπόν και έχει μία μελέτη 280 χιλιάρικα τα οποία αυτά αναλογικά μπορεί να κάνει ένα 

έργο γύρω στα 7-8 εκατομμύρια, το γνωρίζετε πως πάει πολλαπλασιαστικά. Φανταστείτε 

τι έχει να γίνει στην Εύβοια, όταν η Βόρειος Εύβοια έχει καθήκον η κυβέρνηση τα μεγάλα 

έργα τα οδικά να τα κάνει το Υπουργείο Υποδομών και όχι από τους στενούς πόρους του 

ΕΣΠΑ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος. Εκτός αν νομίζετε ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος 
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θα διατεθεί όλη στην Εύβοια. Αυτά λοιπόν… αυτές λοιπόν τις δεσμεύσεις και τις 

επιφυλάξεις έχουμε, περιμένω να ακούσω και τους άλλους αγαπητούς συναδέλφους για 

να δούμε τι θα γίνει. Και έχω ζητήσει από την γραμματεία όπως μας αποστείλετε όλες τις 

προτάσεις των Δήμων όπου κατέθεσαν προτάσεις στην προκήρυξη 85, να δούμε τι 

κατέθεσαν. Διότι αν υπάρχει Δήμος που δεν κατέθεσε καμία πρόταση, δεν γνωρίζω, 

μπορεί να μην κατέθεσαν προτάσεις, να σεβαστώ την προτεινόμενη πρόταση αλλά αν 

όμως υπάρχουν καταθέσεις προτάσεων από Δήμους που πρέπει να τους ωριμάσουμε, 

εμείς να τους βοηθήσουμε, αυτή είναι η βοήθεια που πρέπει να κάνουμε στους Δήμους, 

όχι στέγαστρα των αγορών των λαϊκών, να ωριμάσουν μελέτες για να μπούνε στην 

επόμενη προγραμματική περίοδο. Εμείς έχουμε επιφύλαξη σημαντική ως προς την 

διαδικασία κατανομή και ωριμότητα των προτάσεών σας όπου αποσπασματικά μας 

καταθέτετε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Αν μπορώ να δώσει να δώσω δύο διευκρινίσεις προτού πάρει 

ο επόμενος ομιλητής το λόγο. Πρώτον, οι τροποποιήσεις της πρότασης ένταξης 

αφορούσαν σε παρατάσεις οι οποίες ο βασικός λόγος που δινόταν ήταν για να μπορέσουν 

οι Δήμοι να φέρουν προτάσεις. Εξ όσων πληροφορούμε, αλλά αυτό σε τρεις ημέρες 

κλείνει η πρόσκληση οπότε θα μπορούμε να το πούμε και πιστοποιημένα, εξ όσων 

πληροφορούμαι δεν έχουν έρθει οι σχετικές προτάσεις από μεριάς Δήμων στην 

πρόσκληση. Δεύτερον… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συγνώμη που σας διακόπτω, χίλια συγνώμη. Αυτό δεν σας έχει 

προβληματίσει; Δεν έπρεπε να μοχλεύσετε τις Τεχνικές υπηρεσίες, να κάνετε ειδικές 

συσκέψεις, τι προγράμματα θέλετε να συντάξουμε; Υπάρχει άνθρωπος, Δήμος, 

δήμαρχος, που να μην θέλει να ωριμάσει μελέτες δια μέσω του έτοιμου κονδυλίου 

τεχνικής βοήθειας που υπάρχει στο ΕΣΠΑ; Δεν σας προβληματίζει; Γιατί έχετε εμπειρία σε 

αυτό το κομμάτι.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Το λέω με ευθύτητα ότι δεν θεωρώ πολύ βαριά δουλειά για τη 

μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων να ετοιμάσουνε ένα τεχνικό δελτίο μελέτης. Να κάνεις τη 

μελέτη και να ετοιμάσεις ένα τεχνικό δελτίο έργου αυτό είναι μία πιο βαριά δουλειά που 

οι περισσότερες Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά το να 

ετοιμάσεις μία πρόταση μία μελέτη νομίζω ότι είναι κάτι και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει το 

κονδύλι. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε αρνηθεί κάποια συνδρομή ούτε προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ένα. Δεύτερον πολύ σημαντικό. Οι μελέτες που θα προκύψουν από αυτή 

την πρόσκληση του ΕΣΠΑ δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση και δεν θα μπορούσε να 

υπάρχει να χρηματοδοτηθούν τα έργα τα αντίστοιχα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας, 
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από το ΠΕΠ. Να το πω πάλι για να μένει και στο ηχογραφημένο. Οι μελέτες που θα 

χρηματοδοτηθούν ως μελέτες από το ΠΕΠ Στερεάς, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας, 

δεν υπάρχει καμία δέσμευση και δεν γίνεται κιόλας, πλην κάποιων πολύ ειδικών μικρών 

εξαιρέσεων, να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας ως έργα.  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα είναι από το Υποδομών γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα 

υπάρχει σε δύο χρόνια. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Μισό λεπτάκι, θα τα πούμε όλα με πολύ σαφή τρόπο. Άρα 

λοιπόν για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις δεν υπάρχει καμία μα καμία δέσμευση 

αλλά και καμία μα καμία δυνατότητα και καμία μα καμία επιθυμία να απορροφηθούν αυτά 

τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τα εν θέματι έργα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς 

μας, για τον απλό λόγο ότι όσο μεγάλο και αν είναι το ΕΣΠΑ που είναι και εγώ ο ίδιος το 

έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές, ακόμη και να έχει αυτή την πολύ στρεβλή ή 

λανθασμένη βούληση η περιφερειακή αρχή και η διαχειριστική αρχή δεν θα μπορούσαν 

σε αυτό το ΠΕΠ να χωρέσουν έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ όπως είναι ο 

βόρειος οδικός άξονας της Εύβοιας. Αυτά είναι έργα που από τη φύση τους εκ των 

πραγμάτων πηγαίνουν από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών. Το μόνο 

λοιπόν από τα τρία έργα, μάλλον η μόνη από τις τρεις μελέτες που μπορεί ως έργο πλέον 

να χρηματοδοτηθεί από το νέο μας ΕΣΠΑ της Περιφέρειας είναι αυτή της Φωκίδας, η 

οποία έχει κάνει αυτή τη δουλειά η Τεχνική υπηρεσία της Φωκίδας και άριστα την πράξει 

ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό που είπατε, για να έχουμε ένα πιο πλούσιο χαρτοφυλάκιο 

έργων ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά κονδύλια. 

Συμπερασματικά… Α συγνώμη, και ένα ακόμη σχόλιο. Ο άξονας του Ταμείου Ανάκαμψης 

δεν αφορά σε νέες οδοποιίες που χρειαζόμαστε σε πάρα πολλά σημεία, δεν αφορά 

δηλαδή το Τσακόρεμα της Φωκίδας, δεν αφορά την ανατολική παράκαμψη Θηβών, δεν 

αφορά την παράκαμψη Αμαρύνθου, δεν αφορά το Αταλάντη ΠΑΘΕ Σκάλα Αταλάντης και 

ούτω καθεξής. Αφορά μόνο εν τη στενή έννοια οδική ασφάλεια. Άρα λοιπόν με αυτό το 

συνδυασμό ένα έργο της Εγνατίας και για τους πέντε νομούς με ένα πολύ ουσιαστικό και 

γενναίο ποσό για τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και το χαρτοφυλάκιο που 

αποφασίσαμε στην οικονομική μας επιτροπή για τα πιο σημειακά έργα οδικής ασφάλειας 

ως Περιφέρεια είναι που κατά την άποψή μας θα μεγιστοποιήσει το όφελος και την 

αξιοποίηση των κονδυλίων αλλά και την οδική ασφάλεια μέσα από το σύνολο των 

διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οπότε συμπερασματικά βάζουμε εφόσον το 

ψηφίσει η οικονομικής μας επιτροπή και εγκριθεί ακολούθως από την διαχειριστική, 

υλοποιούμε μέσα από το ΠΕΠ μας τρεις μελέτες, δύο για τον βόρειο οδικό άξονα της 
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Εύβοιας οι οποίες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από πρόγραμμα Υπουργείου 

και μία για την Φωκίδα οδικής ασφάλειας η οποία θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από 

το πρόγραμμα του Υπουργείου είτε από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, από το ΕΣΠΑ της 

Περιφέρειας. Αυτή είναι η πρόταση και αυτός ο  σχεδιασμός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Να πάμε στον κύριο Χρονά που έχει ζητήσει το λόγο; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοίταξε εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κύριε περιφερειάρχα βγήκε 

μία πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος πριν από αρκετό καιρό που αφορά ζητήματα 

οδικής ασφάλειας. Δηλαδή από όλο αυτό το ρεζουμέ ή αν θέλετε το σύνολο των 

προτάσεων που έχουν γίνει που θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε κλπ ως Περιφέρεια και 

να καταλήξουμε σε μία πρόταση, είναι αυτά τα τρία που φέρνετε σήμερα εισηγητικά; 

Δηλαδή οι άλλοι Δήμοι δεν είπαν τίποτε; Είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τρεις παρατάσεις, δεν ενδιαφέρει το θέμα όλο την 

Περιφέρεια; Ασφάλεια του οδικού δικτύου είναι. Το Καρπενήσι, ο κύριος Τασιός δεν τον 

απασχολεί; Την Φωκίδα δεν την απασχολεί; Δηλαδή τι προτάσεις έγιναν; Για να 

μπορέσουμε να συζητήσουμε εδώ θα πρέπει να έχουμε μία συνολική εικόνα. Την έχουμε 

αυτή τη συνολική εικόνα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Αυτή η Βοιωτία δεν απασχολεί τίποτα πουθενά. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Είσαστε διασφαλισμένοι Βάσω μου. Έχω ζητήσει κύριε Χρονά από τη 

γραμματεία όπως μας αποσταλεί οι μέχρι τώρα κατατεθείσες προτάσεις ή από Δήμους ή 

από την Περιφέρεια. Γιατί προφανώς μπορεί να είχε κι άλλες προτάσεις η Περιφέρεια και 

τελικά να κατέληξε στις εξής τρεις, οι οποίες… 

ΧΡΟΝΑΣ: Θέλω να ξέρω τη συλλογιστική κυρία Μπατζελή και κύριε πρόεδρε. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνώ μαζί σας κύριε Χρονά. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κανένας δεν έχει αντίρρηση ότι πρέπει να γίνουν έργα, κανένας δεν έχει 

αντίρρηση ότι πρέπει να γίνουν οι προτάσεις και μάλιστα να επιλέξουμε ποιες είναι για τα 

μέτρα της Περιφέρειας και ποιες είναι για τα τομεακά προγράμματα. Να βοηθήσετε για να 

έχει γίνει και μία συνείδηση η ψήφος μας, κάτω από ποια λογική καταλήξαμε εδώ. Δεν 

λέω κάτι παράλογο. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας ότι χρειάζονται τα έργα αυτά και 

να ψάξουμε να βρούμε και τρύπες να χώσουμε και άλλα έργα στην οδική ασφάλεια. Δεν 

έχω αντίρρηση. Αλλά να σας πω, θέλω να έχουμε ενιαία συλλογιστική, γι’ αυτά που 

μιλούσαμε πάντα. Αυτό είναι το νόημα της παρέμβασής μου. Δηλαδή δεν θεωρώ σωστή 

τη διαδικασία που ακολουθείται. Έτσι με έναν μαγικό τρόπο εμφανίζονται τρεις 

προτάσεις. Κακές δεν μπορείς να της πεις αλλά το πως φτάσαμε εδώ έχει μία άξια γιατί 
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θα μπορούσαμε να κάνουμε μία τροποποίηση, να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η 

γνώμη μου εμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ο κύριος Αναγνωστάκης. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Όπως είπαμε και πριν σε τρεις μέρες λήγει η πρόσκληση οπότε 

θα ξέρουμε και ..(δεν καταγράφεται)… 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εάν τυχόν αγαπητέ κύριε περιφερειάρχη είχε ολοκληρωθεί 

χρονικά η διαδικασία και δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις τότε όντως η επιχειρηματολογία 

από την πλευρά της περιφερειακής πλειοψηφίας θα ήταν αρκετά δυνατή και στέρεη. 

Μέχρι όμως να ολοκληρωθεί, εκτιμώντας από την πλευρά σας ότι δεν θα υπάρξουν άλλες 

προτάσεις, υπάρχουν όλες αυτές οι επιφυλάξεις που έχουν κατά τη γνώμη μου 

νομιμοποίηση, στη λογική ότι δεν έχουμε τη συνολική εικόνα. Κοιτάξτε, τα έργα αυτά 

είναι αναγκαία για την Βόρειο Εύβοια και για τη Φωκίδα θέλω να πιστεύω, δεν το 

συζητάμε, είναι άκρως απαραίτητα χρήσιμα και μάλιστα όλοι μα όλοι, μηδενός και 

μηδεμιάς εξαιρουμένης και εξαιρουμένου, έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρξει μία 

ιδιαίτερη πρόνοια και φροντίδα για το κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας για να βγει από την 

κατάσταση στην οποία επήλθε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι όμως 

ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να 

γίνει μία αξιολόγηση, μία ιεράρχηση και εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, είμαι σίγουρος ότι 

τουλάχιστον τα έργα αυτά που σχετίζονται με την προοπτική ανάταξης της Βόρειας 

Εύβοιας θα είχαν τη σύμφωνη γνώμη όλων, αν όχι όλων των περισσότερων. Είπατε στην 

εισήγησή σας κύριε περιφερειάρχη ότι η μελέτη Ψαχνά - Στροφυλιά θα είναι από το 

Υποδομών και από το ΠΕΠ θα χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη Στροφυλιά – Ιστιαία. Πρέπει 

να σας πω ότι οι πολίτες της Εύβοιας δυστυχώς έχουν χορτάσει εξαγγελίες, έχουν 

εισπράξει ως θέαμα την έλευση και του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών 

παραγόντων, υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, αλλά αποτέλεσμα δεν 

βλέπουν. Και ειλικρινά εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτή η όλη διαδικασία της υποβολής 

πρότασης μπορεί να μπει σε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να είμαστε πολύ πιο σαφείς 

στις προσδοκίες που καλλιεργούμε στον Ευβοέα πολίτη; Θα είχε από την πλευρά σας μία 

ουσιαστική χροιά και βάση για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. 

Εν πάση περιπτώσει με όλες τις επιφυλάξεις που ακούστηκαν, με όλες τις παρατηρήσεις 

επί της διαδικασίας εμείς δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση. Προφανώς και πρέπει να 

γίνουν αυτές οι μελέτες, προφανώς και πρέπει να ακολουθήσουν τα έργα, προφανώς 
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είναι απαράδεκτο το οδικό δίκτυο της Βόρειας πλευράς του νησιού, όπως απαράδεκτο 

είναι και ένα κομμάτι της νότιας περιοχής, προφανώς κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει 

να δούμε και παράλληλες άλλες ενέργειες, όπως παράδειγμα την ωρίμανση μιας 

Κανδήλιας Οδού αλλά αυτό είναι μιας άλλης περιόδου συζήτηση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση προφανώς και δεν έχουμε αντίρρηση να υποβληθεί η πρόταση, έχοντας όμως 

κατά νου ότι έχετε την ευθύνη να φέρετε συνολικά μία πρόταση των Δήμων και της 

Περιφέρειας έτσι ώστε η οικονομική επιτροπή να είχε τη δυνατότητα ιεράρχησης και 

αξιολόγησης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπατζελή θέλετε κάτι; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να κάνω αιτιολόγηση ψήφου κύριε πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, οπότε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Η 

κυρία Κατσιμίχα είναι; Κύριε Αναγνωστάκη εσείς είστε… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Τασιέ υπέρ είμαστε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ναι κύριε Τασιέ με ακούτε; Συγνώμη είχα κλειστό το 

μικρόφωνο. Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Για το χρονοδιάγραμμα θα μπορέσουμε να 

απαντήσουμε πολύ σύντομα στον κύριο Αναγνωστάκη γιατί πραγματικά αυτό είναι κάτι 

που μας ενδιαφέρει όλους. Η προτεινόμενη διαδικασία μελέτης επιλέχθηκε με πολύ 

βάσανο, πάντως με στόχο να είναι και η ταχύτερη αλλά και αυτή που θα βγάλει το 

ποιοτικότερο έργο και αυτή που θα βάλει τρίτο κριτήριο το ποιοτικότερο έργο με τον πιο 

προσεγμένο προϋπολογισμό, ούτως ώστε… γιατί άλλο πράγμα να διεκδικείς έναν άξονα 

με 100 εκατομμύρια, άλλο 150, άλλο με 200. Ανάλογη είναι και η δυσκολία του να το 

χρηματοδοτήσεις. Οπότε με τα κριτήρια αυτά κατά σειρά, ποιότητα έργου, κόστος έργου, 

ταχύτητα υλοποίησης μελέτης, με αυτά τα τρία κριτήρια επιλέχθηκε το σύστημα μελέτης 

που προτείνεται. Και ταυτόχρονα βέβαια επειδή όλοι οι νόμοι και κάθε πόλη και κάθε 

χωριό της Περιφέρειάς μας έχει απολύτως τα ίδια δικαιώματα αλλά δεν έχει απολύτως τις 

ίδιες ανάγκες, ανάλογα διαβαθμίζονται και προσαρμόζονται οι πολιτικές. Για παράδειγμα η 

Εύβοια έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο σχολικής στέγης, λέω τώρα, σε σχέση με κάποιους 

άλλους νομούς. Ή μπορεί η Φωκίδα να υστερεί σε οδικό δίκτυο, οπότε σεβαστό και το 

προσέχουμε και εμείς ευλαβικά το να υπηρετούμε αυτό που λέγεται ισόρροπη ανάπτυξη 

αλλά προσαρμοζόμενοι στις ειδικές ανάγκες που έχει η κάθε περιοχή. Και προς τούτο 

βέβαια η μελέτη αυτή της Φωκίδας τη θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική και γι’ αυτό 

προκρίνουμε την υλοποίησή της μέσα από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Η Ευρυτανία για 

παράδειγμα είχε μία έτοιμη μελέτη την οποία είχαμε τη χαρά να μπορέσουμε να τη 
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στείλουμε στο κατευθείαν στο Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση πλέον έργου. 

Οπότε με αυτή τη φιλοσοφία και αντίληψη είναι που προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ:  Οπότε κύριε Αναγνωστάκη ερχόμενος σε εσάς είστε 

υπέρ έτσι; Θέλετε κάποια αιτιολόγηση; Όχι, ωραία. Η κυρία Μπατζελή. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε έχουμε μία σημαντική επιφύλαξη για τον τρόπο με 

τον οποίο η περιφερειακή αρχή και ο κύριος περιφερειάρχης διαχειρίζεται και αποφασίζει 

για το ΕΣΠΑ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος χωρίς να υπάρχει καμία πρότερη συμφωνία 

ενημέρωση και πολιτική συναπόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

διαχειριστούμε τους δημόσιους πόρους. Δεύτερον, ο σχεδιασμός για το οδικό δίκτυο και 

μάλιστα για τον ορισμό των μελετών θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί η οικονομική 

επιτροπή και το περιφερειακό συμβούλιο για να έχουμε πλήρη άποψη για τον τρόπο με 

τον οποίο μελλοντικά θα γίνουν τα οδικά δίκτυα και η οδική ασφάλεια πέρα και έξω αν 

κρίνονται μικρά ή μεγάλα έργα. Τρίτον, τα τρία προτεινόμενα έργα και κυρίως αυτά της 

Εύβοιας προφανώς ενισχύουν την οδική ασφάλεια και οδική δικτύωση ενός 

προβληματικού διαχρονικά μέρους της Περιφέρειά μας και πρέπει να γίνουν. Τέταρτον, 

εκτιμούμε ότι πριν τη λήξη 14/10ου του διαγωνισμού δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ως 

οικονομική επιτροπή διότι θα μπορεί να προκύψουν και άλλες προτάσεις δημάρχων. 

Πέμπτον, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις κατατεθείσες προτάσεις των άλλων 

δημάρχων, των άλλων φορέων για ένα συνολικό σχεδιασμό τον οποίο κρατάει υπό μάλης 

μόνον ο κύριος περιφερειάρχης.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Απλώς να επαναλάβω ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια 

πρόταση απ’ ότι έχουμε πληροφορηθεί… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εσείς το ξέρετε προφορικά αυτό, εμείς δεν το ξέρουμε. Και ο τρόπος 

με τον οποίο ανέλυσε ο κύριος Σπανός την εγκυρότητα το τι πρόκειται να κάνει μπορεί 

να είναι έτσι, εγώ δεν θέλω να το αμφισβητήσω τίποτε. Χωρίς εισήγηση υπηρεσίας και 

περιφερειάρχη δεν μπορεί να λειτουργούμε με όρους Μωυσή. Δεν γίνεται. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάτι σε αυτό; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Σπανέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα να θεωρείτε ότι εσείς και ο 

κύριος Λέμας συναποφασίζετε, αποφασίζετε μόνοι σας και εμείς να εκτιθέμεθα τώρα αν 

θα εγκρίνουμε δύο μεγάλους οδικούς άξονες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Να διευκρινίσουμε λίγο κάτι; Επειδή στο πως λειτουργεί το 

ΕΣΠΑ εμείς δεν φτιάχνουμε τους κανόνες, εμείς εφαρμόζουμε τους κανόνες. 
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ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εσείς εφαρμόζεται τον τρόπο με τον οποίο το περιφερειακό 

συμβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο ΠΕΠ, τουλάχιστον. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Άρα λοιπόν εδώ σήμερα δεν αποφασίζουμε τι θα εντάξει η 

διαχειριστική αρχή στο ΠΕΠ, εδώ σήμερα αποφασίζουμε τι θα προτείνει η Περιφέρεια σε 

αυτό. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν διαφωνώ. Το καταλάβαμε κύριε Σπανέ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Όχι, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει απολύτως αντιληπτό 

γιατί πριν είπατε ότι… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι από μέρος μου έχει γίνει απολύτως σύμφωνο και εφόσον κύριε 

Σπανέ εσείς το γνωρίζετε, όπως ο καθένας μας έχει γνώση σε ένα αντικείμενο, δεν 

είμαστε όλοι παντογνώστες. Θέσατε ορισμένα κριτήρια μιας πρωτότυπης μελέτης. Εγώ 

ως τεχνοκράτης θα τα σεβαστώ. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορούσατε να καταθέσετε 

μία εισήγηση; Ότι αυτή η μελέτη θα γίνει με καινοτόμα πρωτότυπα στοιχεία. Αυτά που 

μας είπατε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα το να γίνουν τα δύο έργα, προς θεού. Ως προς τον 

τρόπο λειτουργίας σας έχω ενστάσεις.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Επί αυτής της παρατήρησης αποδέχομαι, αν μπορώ να το πω 

έτσι, υιοθετούμε το ότι δεν υπήρξε ευρύτερη ανάλυση, δεν ήξερα ότι θα έχει τέτοιο 

ενδιαφέρον αλλά καθώς ζητείται το ακούω, δεν υιοθετώ το κομμάτι που αφορά στο 

υπόλοιπο των Δήμων. Δηλαδή οι Δήμοι καταθέτουν απευθείας στη διαχειριστική αρχή, 

όχι μέσα από εμάς. Κατά αυτή την έννοια… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Και ο κύριος Λέμας δεν σας ενημερώνει; Αν είναι δυνατόν. Κύριε 

Σπανέ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε μεγάλα παιδιά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Είμαστε ενήμεροι και το είπα πριν από λίγα λεπτά, δεν είπα 

κάτι διαφορετικό. Άλλο όμως το πως πολιτικά ενημερώνουμε ώστε να είμαστε όλοι 

γνώστες και ερωτήθηκα και απάντησα και άλλο το αν αυτό περνάει μέσα από εμάς. Εγώ 

το διευκρινίζω και νομίζω είμαι πολύ σαφής. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Σπανέ να σας κάνω μία ερώτηση; Χίλια συγνώμη και συγνώμη 

που σας ταλαιπωρούμε γιατί έχετε κι άλλες υποχρεώσεις, κατανοητό. Μπορείτε να μας 

πείτε το σύνολο των μελετών που είναι διαθέσιμο τώρα στον κύριο Λέμα γι’ αυτό τον 

άξονα; Να μας πείτε ότι είναι 15 εκατομμύρια, 5, 6. Ξέρουμε ποιες μελέτες ή θα 

μπορούσαν να γίνουν στην Περιφέρεια; Να μας το πει η Διεύθυνση Προγραμματισμού για 

τα οδικά; Έχουμε εικόνα ποιες μελέτες έχουμε αποφασίσει να γίνουν και τις θεωρούμε 
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ότι είναι σημαντικές; Να τις εντάξει μερικώς ο κύριος Λέμας ή το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης ή το τεχνικό πρόγραμμα, διότι όλοι μας ξέρουμε ότι η ωρίμανση μελετών είναι 

το άλφα και το ωμέγα της επόμενης περιόδου, όπως πάντα, αλλά αυτής της περιόδου. 

Εμείς λοιπόν δεν λέμε να μη γίνουν αυτά τα έργα, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε. 

Κατακρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε την επόμενη ημέρα και τη συνεργασία 

με το περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό συζητάω. Ούτε εγώ τώρα θα απολογηθώ στην 

Βόρειο Εύβοια ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Προφανώς θα τα ψηφίσω αλλά 

είναι… το αισθάνομαι ότι με πιάσατε κότσο. Με πιάνετε κότσο γιατί το κάνετε συνειδητά, 

το πάτε με πρακτική του χαμογελαστού παιδιού και περνάτε αυτά που θέλετε χωρίς 

καμία ενημέρωση της οικονομικής επιτροπής και του περιφερειακού συμβουλίου. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Τι θα πει αυτό; Τι θα πει αυτό; Ο προσωπικός χαρακτηρισμός. 

Εξηγήστε το λίγο περισσότερο σας παρακαλώ. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Χαμογελαστού παιδιού; Ότι όλα είναι εντάξει, αυτό εννοώ, δεν είπα 

κάτι άλλο. Δεν είπα κάτι άλλο, δεν πρόσβαλα κανέναν. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Όχι ρωτάω. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Θα μπορούσα να πω κάτι άλλο αλλά δεν το πιστεύω να πω κάτι 

άλλο. 14 του μήνα λήγει η προκήρυξη. Αφήστε το να λήξει, να δούμε στην επόμενη 

οικονομική επιτροπή… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Μα αν έληγε πως θα υποβάλλαμε την πρόταση εμπρόθεσμα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πώς θα υποβάλλουμε πρόταση; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τι εννοείτε παιδιά; Μπορεί να κατατεθούν και άλλες προτάσεις για το 

ίδιο θέμα. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Συγνώμη Άρη να το πω πάλι, καλά κατάλαβα ότι δεν έχει γίνει 

απολύτως αντιληπτό. Εμείς… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς καταθέτουμε προτάσεις στον κύριο Λέμα. Εμείς καταθέτουμε 

προτάσεις τώρα στον κύριο Λέμα. Εμείς. Αυτό έχω καταλάβει. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Ως Περιφέρεια. Άρα οι Δήμοι καταθέτουν μόνοι τους. Άρα αν 

περνούσε η14 Οκτωβρίου δεν θα μπορούσαμε να καταθέσουμε εμπρόθεσμα την 

πρότασή μας τον κύριο Λέμα.  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το κατάλαβα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τότε πως θα το δούμε στην επόμενη οικονομική 
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επιτροπή; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Και σας ερωτώ: Έχει ο κύριος Φάνης Σπανός αποδεχθεί προτάσεις 

από τις Τεχνικές υπηρεσίες, από τον Προγραμματισμό, τι μελέτες δεν έχουν γίνει που 

αφορούν τα οδικά δίκτυα και περιοριστήκαμε μόνο σε αυτά τα τρία; Αυτό είπα. Και είπα 

ο κύριος Παπαναστασίου να μας πει ποια είναι. Για να καταλάβουμε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Αφού συμφωνήσαμε ότι δεν γίνεται να καταθέσουμε πρόταση 

εκπρόθεσμα, να πούμε τώρα λοιπόν για τις μελέτες. Υπάρχουν και άλλες μελέτες στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην απόφαση 966 οι οποίες προορίζονται και αυτές 

για να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Άρα έχουν εξασφαλίσει πλαίσιο χρηματοδότησης 

και εκκρεμεί βέβαια η υλοποίησή τους για την οποία φυσικά μπορούμε να πούμε τι έχει 

γίνει για καθεμία. Αλλά υπάρχει και ένα χαρτοφυλάκιο μελετών το οποίο… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μπορείτε να μας στείλετε τις μελέτες οι οποίες θα ενταχθούν στην 

966;  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Είναι ήδη ενταγμένες. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μία επανάληψη. Εμείς δεν τις έχουμε συνολικά όλες μαζί. Μπορούμε 

σας παρακαλώ; Να ξέρουμε τι μας γίνεται. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εγώ είπα ότι θα τις ψηφίσω έτσι; Για να το ξεκαθαρίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Άρα είστε υπέρ κυρία Μπατζελή, για να καταγραφεί. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Υπέρ με όλο το σκεπτικό το οποίο παρακαλώ η γραμματεία όπως το 

αναφέρει στην αιτιολόγηση ψήφου. Τα ενδιάμεσα δεν χρειάζονται νομίζω. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι κύριε Χρονά. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοιτάξτε δεν αρνούμαστε τη χρησιμότητα αυτών των μελετών, θα τις 

ψηφίσουμε. Σαν πρόταση προς την διαχειριστική αρχή στην ημερομηνία που λήγει μετά 

από λίγες μέρες στην προθεσμία αυτή. Από την συζήτηση που έγινε όμως θέλουμε να 

ξεκαθαρίσουμε. Πρώτο θέμα, έχουμε διαφορετική λογική όσον αφορά την ωρίμανση των 

μελετών. Η ωρίμανση των μελετών δεν είναι ζήτημα ταχύτητας, επιτηδειότητας και άντε 

όποια τελειώσει πρώτη την προχωράμε. Κατά την δική μας άποψη σχετίζεται με μία 

ιεράρχηση που να αποφασίζεται συλλογικά. Και αν θέλετε θα ήταν πολύ σκόπιμο οι 

μελέτες που προτείνουμε να παίρνουν υπόψη τους και αν θέλετε να ενοποιούν την 
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αντίληψη της Περιφέρειας με τους Δήμους, μία διαδικασία που δεν την κάνουμε. Δεν 

ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Η Περιφέρεια διατυπώνει κάποιες προτάσεις, είναι χρήσιμες 

και αναγκαίες. Δεν θα μπορούσαν αυτές οι προτάσεις να είχαν πάρει υπόψη τους τις 

παρατηρήσεις που κάνουν οι δήμαρχοι, οι Δήμοι, τα δημοτικά συμβούλια; Και αν θέλετε 

να συνδυαστεί; Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο. Ποια είναι ώριμη μελέτη; Ότι είναι 

ώριμο ας είναι και καμπαναριό το δίνουμε να υλοποιηθεί; Όχι, πρέπει να υπάρχει μία 

ιεράρχηση. Ποιος θα κάνει αυτή την ιεράρχηση; Ένα συλλογικό όργανο, το περιφερειακό 

συμβούλιο κατά την εκτίμησή μου ή η οικονομική επιτροπή. Και ένα τρίτο να σας πω. Τι 

κάνουμε αυτή τη στιγμή; Προτάσεις για μελέτες και κατά συνέχεια για έργα που θα 

ελιχτούν που; Στο ΕΣΠΑ. Το έχουμε συζητήσει σαν περίγραμμα αυτό το ΕΣΠΑ; Δεν το 

έχουμε συζητήσει. Δηλαδή τι κάνουμε;  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: ..(δεν καταγράφεται)… 

ΧΡΟΝΑΣ:… χωρίς να έχουμε τη συνολική εικόνα του. Αυτές τις παρατηρήσεις 

κάνουμε. Και αν θέλετε κεντρική παρατήρηση είναι ποια είναι η σχέση που έχουμε ως 

περιφερειακό συμβούλιο με την διαχειριστική αρχή; Έχουμε καμία σχέση συνεργασίας ή 

ενημερωνόμαστε απλά δια της περιφερειακής αρχής; Συμβάλλουμε στη λειτουργία και 

στη διαμόρφωση κριτηρίων της διαχειριστικής αρχής ή όχι; Αυτή είναι η ουσία. Θα το 

ψηφίσουμε το θέμα αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ανάγκη συλλογικής 

λειτουργίας και στην ιεράρχηση των μελετών που είναι ώριμες ή των έργων που άμεσα 

χρειάζεται να προωθήσουμε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ: Εγώ κύριε Τασιέ και αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να 

αποδεσμευτώ αυτή τη στιγμή αλλά νομίζω είχα την ευκαιρία να ακούσω τις τοποθετήσεις 

όλων των συναδέλφων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστούμε κύριε περιφερειάρχα. Οπότε έχουν 

καταγραφεί όλα κυρία Παναγιώτου όσον αφορά και τις τοποθετήσεις και τις αιτιολογήσεις 

και τις θετικές ή αρνητικές ψήφους που είχαμε;  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Έχουν γίνει κάποιες επισημάνσεις, ναι, εντάξει. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε Τασιέ;  Ένα λεπτό. Αυτά που είπε η κυρία Μπατζελή που 

αποτελούν έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που πρέπει να τον πάρουμε υπόψη μας σε 

σχέση με το πως λειτουργεί η Περιφέρεια και το πως λειτουργεί η διαχειριστική αρχή και 

ποια είναι η σχέση μας με τους Δήμους. Πρέπει να τα πάρουμε ορισμένα πράγματα 

υπόψη μας. Πέρα από το να εγκρίνουμε μία πρόταση, να βγάζουμε και κανένα πολιτικό 

συμπέρασμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, όλα καταγράφονται. Θα μπορούσε κανείς να πει 

περισσότερα θέματα εδώ για το σχεδιασμό αλλά νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα.  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Δεν μπορεί με αυτή την έννοια.. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Τι λέτε; Δεν άκουσα, συγνώμη. 

ΧΡΟΝΑΣ: Καινοτόμες παρεμβάσεις στην οδοποιία. Ξέρετε τι μου είπανε; 

Καινοτομία είναι ο τρόπος που κατασκευάστηκε η Εγνατία; Φτιάχνουμε έναν άξονα 

ανεξάρτητα που πάει, που περνάει και πιο κόστος έχει, ανεξάρτητα αν στηρίζεται στη 

γεωμορφολογία και από κει και πέρα κάνουμε καθέτους συνδέσεις. Αυτό αποτελεί 

καινοτομία; Δεν ξέρω, κάποια ζητήματα πρέπει να τα συνεννοούμαστε, να τα συζητάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Αν δεν έχετε αντίρρηση να επανέλθουμε στη ροή; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι, απλά αυτό που είπε ο κύριος Χρονάς και θέλω και εγώ να 

το συνυπογράψω είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα δεν έγινε για να εκτονώσουμε ο καθένας 

την άποψή μας. Έγινε για να καταγραφεί ως υλικό και να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να 

βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας. Άρα λοιπόν οι επιφυλάξεις- παρατηρήσεις- 

προβληματισμοί από την πλευρά της κυρίας Μπατζελή, που πέραν της πολιτικής ιδιότητας 

και της διαδρομής που έχει και τις ευθύνες που διαχειρίστηκε, μην ξεχνάτε ότι είναι και 

το επιστημονικό της πεδίο. Με αυτό βιοπορίζεται, μελέτες είναι το αντικείμενό της, 

προγράμματα είναι το αντικείμενό της, αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών. 

Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Χρονάς και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο να είναι μην 

πάει στις καλένδες όλος αυτός ο πλούτος που σήμερα αναπτύχθηκε στην οικονομική 

επιτροπή αλλά να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να έχουμε τις καλύτερες διαδικασίες και άρα τις 

καλύτερες αποφάσεις. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει υποβολή πρότασης, στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των 

βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών 

δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 

(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 62Π37ΛΗ-ΥΗΩ) Πρόσκλησης με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και που 

περιλαμβάνει: 
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 (α) Δύο διακριτές μελέτες για την περιοχή Βόρειας Εύβοιας: 

• «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 

Τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία» συνολικού Π/Υ 1.410.000,00 € με ΦΠΑ. 

• «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας 

προς παράκτιες ζώνες» συνολικού Π/Υ 1.090.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β) Για την Π.Ε. Φωκίδας: 

• «Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της 

Π.Ε. Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 260.028 € με ΦΠΑ.  

 

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω μελετών, η Π.Σ.Ε. θα προτείνει κατά 

προτεραιότητα τα προς μελέτη έργα για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 

(ΠΠ) 2021-2027, σε Α.Π. του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 03 του ΕΠ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ). 

 

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η κάλυψη μη επιλέξιμου ποσού της 

προτεινόμενης μελέτης θα γίνει από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή 

άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος της Π.Σ.Ε. 

 

4. Ορίζει τον κ. Κηλίφη Εμμανουήλ Προϊστάμενο ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας ως Υπεύθυνο 

Έργου για την πρόταση (α) και τον κ. Δημητρέλο Χρήστο Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΔΤΕ 

Π.Ε. Φωκίδας ως Υπεύθυνο Έργου για την πρόταση (β). 

 

5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαραίτητων 

εγγράφων και για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης ανέφερε ότι δεν έχουν αντίρρηση να 

υποβληθεί η πρόταση, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει την 

ευθύνη να φέρει συνολικά μία πρόταση των Δήμων και της Περιφέρειας έτσι 

ώστε η οικονομική επιτροπή να έχει τη δυνατότητα ιεράρχησης και 

αξιολόγησης. 
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Η κα Κατερίνα Μπατζελή συμφώνησε με την εισήγηση επισημαίνοντας 

τις επιφυλάξεις της για τον τρόπο με τον οποίο η Περιφερειακή Αρχή και ο 

κύριος Περιφερειάρχης διαχειρίζεται και αποφασίζει για το ΕΣΠΑ ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδος χωρίς να υπάρχει καμία πρότερη συμφωνία ενημέρωση και πολιτική 

συναπόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν τους 

δημόσιους πόρους καθώς και για το ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις 

κατατεθείσες προτάσεις των άλλων δημάρχων, των άλλων φορέων για ένα 

συνολικό σχεδιασμό. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δίνοντας τη θετική του ψήφο στην εισήγηση 

ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει ανάγκη συλλογικής λειτουργίας του 

Περιφερειακού Συμβουλίου με τη Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας συγχρόνως 

υπόψη και τις προτάσεις των Δήμων στην ιεράρχηση των μελετών που είναι 

ώριμες ή των έργων που άμεσα χρειάζεται να προωθηθούν. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1390 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-

0ΑΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και 

μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης 

στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

221538/578/29-09-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 

Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 και του άρθρου 160 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισμός 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5331/17-

11-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.    
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4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/2002) «Αναβάθμιση της 

Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με την Υ.Α.1299/07.04.2003 

(ΦΕΚ 423 Β΄/2003) «Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορία καταστροφής. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».(ΦΕΚ 145/Α΄).  

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/52145/0026/01.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) 

έγγραφο της 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών 

Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για 

την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1, και των άρθρων 79 - 83 του 

Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», καθώς και την υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/08.04.98 (ΦΕΚ 

431Β’/07.05.98) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού 

δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σύμφωνα με τις οποίες σε περιπτώσεις 

κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι δυνατή η προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η 

προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η αξία της Σύμβασης δεν 

υπερβαίνει τις 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

9. Το υπ’ αριθμ. 7920/01-11-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ, περί θεσμικού 

πλαισίου που διέπει τις δαπάνες πολιτικής προστασίας μετά την δημοσίευση του 

Ν.4412/2016 σε επίπεδο Περιφέρειας. 

10. Το γεγονός ότι η αγνοούμενη από 22-09-2022 γυναίκα στη θέση Γέφυρα 

Τατάρνας Ευρυτανίας δεν έχει βρεθεί έως σήμερα και ως εκ τούτου απαιτείται η συνέχιση 

των ερευνών για τον εντοπισμό της με χρήση διασωστικών μέσων.  

11. Το γεγονός ότι η ΠΕ Ευρυτανίας δεν διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό 

- διασωστικά μέσα (σκάφη) που απαιτούνται για τις έρευνες στην εν λόγω περιοχή της 

λίμνης των Κρεμαστών.  
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12. Το γεγονός  η παροχή της ανωτέρω προμήθειας πρέπει να ξεκινήσει 

άμεσα, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εύρεση αγνοουμένου, ενώ δεν υπάρχει χρονικό 

περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη 

της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, σχετικής απόφασης. 

13. Τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν 

θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης, που έχουν 

εγκριθεί και καταχωρηθεί ως μητρώο μελών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 

1/04-01-2022) απόφαση της Ο.Ε.. 

14. Την υπ. αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκτέλεση εργασιών και διενέργεια προμηθειών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς 

διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση ανά 

κατηγορία μηχανήματος, καθώς και η τιμή μονάδας ανά είδος προμήθειας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.  

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση της έκτακτης 

ανάγκης που προέκυψε. 

3. Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 1/04-01-2022) 

απόφαση της Ο.Ε. ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα 

ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 047549340 Παλαιοκατούνα 

  

4. Την ανάθεση προμήθειας καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης) στην επιχείρηση 

ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΦΜ 047549340 –Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) για την χρήση της σε 

διασωστικά μέσα εθελοντών (σκάφη) για το διάστημα που θα παραμείνουν στην περιοχή 

της λίμνης των Κρεμαστών έως την ολοκλήρωση των ερευνών τους, η δαπάνη θα 

καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 Δαπάνες Αντιμετώπισης 
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Φυσικών Καταστροφών. Η τιμολόγηση του καυσίμου θα γίνεται σε σχέση με την μέση 

τιμή καυσίμου (ημέρας) του νομού με θεώρηση της από την αρμόδια υπηρεσία. 

5. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόμενη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Επανερχόμαστε λοιπόν στη ροή. Πάμε στο θέμα 18. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Ναι, έκτακτες ανάγκες. 

ΧΡΟΝΑΣ: … προμήθεια καυσίμων, δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κάποιος άλλος; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Αγγελοπούλου; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι συμφωνώ. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Τασιέ ακόμη δεν έχει βρεθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Όχι, δυστυχώς. Τι να πω;  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τραγικό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε σύμφωνοι. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-0ΑΦ απόφαση 

του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή 

λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας), με την οποία αποφασίσθηκε: 
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1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.  

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης 

που προέκυψε. 

3. Η συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 1/04-01-2022) απόφασης 

της Ο.Ε. ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα 

ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 047549340 Παλαιοκατούνα 

  

4. Η ανάθεση προμήθειας καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης) στην επιχείρηση 

«ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» (ΑΦΜ 047549340 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) για τη χρήση της σε 

διασωστικά μέσα εθελοντών (σκάφη), για το διάστημα που θα παραμείνουν στην περιοχή 

της λίμνης των Κρεμαστών έως την ολοκλήρωση των ερευνών τους. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151, του φορέα 073, 

Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η τιμολόγηση του καυσίμου θα γίνεται 

σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου (ημέρας) του νομού με θεώρηση της από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1391 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-

Χ1Φ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και 

μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

223125/581/30-09-2022 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 

Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 και του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισμός 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5331/17-11-

2021) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων 

και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α'/2002) «Αναβάθμιση της 

Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με την Υ.Α.1299/07.04.2003 

(ΦΕΚ 423 Β'/2003) «Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας 

με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορία καταστροφής. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».(ΦΕΚ 145/Α') 

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/52145/0026/01.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο 

της 26ης Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την πληρωμή 

δαπανών πολιτικής προστασίας. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1, και των άρθρων 79 - 83 του Ν.2362/95 

(ΦΕΚ 247 Α'/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», καθώς και την υπ' αριθ. 2024709/601/0026/08.04.98 (ΦΕΚ 

431Β'/07.05.98) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού 

δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», σύμφωνα με τις οποίες σε περιπτώσεις 

κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι δυνατή η προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η 

προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η αξία της Σύμβασης δεν 

υπερβαίνει τις 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

9. Το υπ' αριθμ. 7920/01-11-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ, περί θεσμικού πλαισίου 

που διέπει τις δαπάνες πολιτικής προστασίας μετά την δημοσίευση του Ν.4412/2016 σε 

επίπεδο Περιφέρειας. 
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10. Το από 26/09/2022 (Αρ. Πρωτ. 3529) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης 

Καιρού - Ιδιαίτερο Προειδοποιητικό Σήμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

11. Το γεγονός ότι, οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από 

τις 27.09.2022 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν 

πολλαπλές και εκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές υποδομές με αποτέλεσμα να 

κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάστασή τους. 

12. Το γεγονός ότι, ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών της αποκατάστασης των υποδομών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, για 

την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

13. Το γεγονός ότι, η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, 

ενώ δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, σχετικής 

απόφασης. 

14. Τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν 

θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης, που έχουν 

εγκριθεί και καταχωρηθεί ως μητρώο μελών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 

1/04-01-2022) απόφαση της Ο.Ε.. 

15. Την υπ. αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 

εκτέλεση εργασιών και διενέργεια προμηθειών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς 

διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση ανά 

κατηγορία μηχανήματος, καθώς και η τιμή μονάδας ανά είδος προμήθειας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας. 

Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από 

τις 27.09.2022 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
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Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 

(α) Το ΜΕ 34482 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 34475 ΙΧ τύπου 

φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 1492 ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για τον 

καθαρισμό της κοίτης του υδατορέματος «Καρπενησιώτης» στην θέση «Γαύρος» για την 

προστασία υφιστάμενων τεχνικών και παρακείμενων ιδιοκτησιών. 

(β) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας 

ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, 

ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΚΗΑ 6891 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας 

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΕΚΑ 7722 και το ΚΗΑ 7530 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας 

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και το ΚΗΑ 1046 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΗ 

ΣΙΑΦΑΚΑ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 

Αγράφων. 

(γ) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 

5629 ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της 

Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου. 

(δ) Το ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 72749 ΙΧ τύπου 

εκσκαφέα - φορτωτή και το ΚΗΑ 5630 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας. 

(ε) Το ΜΕ 114329 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής 

Ενότητας Προυσού. 

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του 

μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 

εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους: 

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι 

δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή 

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, 
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υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και 

ασφαλή παροχή της υπηρεσίας. 

(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια 

χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012. 

(ε) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: 

(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις 

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, 

νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ. 

(ε2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος. 

(ε3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 

(ε4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή 

λειτουργία και εργασία του μηχανήματος. 

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 19. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Συμφωνούμε εμείς. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Συμφωνούμε. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-Χ1Φ απόφαση 

του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 200 από 297 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022), με την οποία 

αποφασίσθηκαν τα εξής: 

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας 

– Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας. 

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από 

τις 27.09.2022 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 

(α) Το ΜΕ 34482 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 34475 ΙΧ τύπου 

φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 1492 ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για τον 

καθαρισμό της κοίτης του υδατορέματος «Καρπενησιώτης» στην θέση «Γαύρος» για την 

προστασία υφιστάμενων τεχνικών και παρακείμενων ιδιοκτησιών. 

(β) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας 

ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, 

ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΚΗΑ 6891 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας 

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΕΚΑ 

7722 και το ΚΗΑ 7530 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και το ΚΗΑ 

1046 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΑΦΑΚΑ, για τον καθαρισμό του 

οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων. 

(γ) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 

5629 ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της 

Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου. 

(δ) Το ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 72749 ΙΧ τύπου 

εκσκαφέα – φορτωτή και το ΚΗΑ 5630 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας 

Φραγκίστας. 

(ε) Το ΜΕ 114329 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής 

Ενότητας Προυσού. 
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4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του 

μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών 

εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους: 

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι 

δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή 

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, 

υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και 

ασφαλή παροχή της υπηρεσίας. 

(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια 

χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012. 

(ε) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: 

(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις 

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, 

νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ. 

(ε2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος. 

(ε3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 

(ε4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την 

αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή 

λειτουργία και εργασία του μηχανήματος. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1392 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες 

έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 
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2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς 

αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 

21/01/22 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

225249/7151/04-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας προς 

την Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας περί «εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς 

Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ. 92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. 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. 

9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) περί «αναλήψεως 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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11. Τη ΣΑΕΠ 566 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία έχει 

ενταχθεί το εν θέματι αναφερόμενο έργο ως υποέργο του έργου με τίτλο «Εργασίες 

αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  2014ΕΠ56600011. 

12. Την υπ’ αρ.1691/08-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ507ΛΗ-Β1Θ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καθορίστηκε η 

τιμή μίσθωσης ημερήσιας αποζημίωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών και 

εγκρίθηκε α) η κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών 

προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, 

πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό 

διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και β) η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά. 

13. Τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – 

Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για θέματα 

Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη σχετικής σύμβασης. 

14. Την υπ’ αρ. 293153/9265/27-12-2021 (ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36)απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία εγκρίθηκε το μητρώο οικονομικών φορέων 

(εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. 

Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022. 

15. Την υπ’ αρ. 51/04-01-2022 (Πρακτικό 1ο / Θέμα 48ο) (ΑΔΑ:ΨΟΘΙ7ΛΗ-

ΨΥΔ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την 

οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 293153/9265/27-12-2021 ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης του μητρώου οικονομικών φορέων 

(εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές,κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. 

Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022. 

16. Την υπ’ αρ. 14479/79/22-1-2022(ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ)απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/1/21 που εκδηλώθηκαν σε 

όλη την Π.Ε.Εύβοιας. 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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17. Την υπ’ αρ.407/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ677ΛΗ-14Υ) απόφαση της Ο.Ε. της 

Π.Σ.Ε., με την οποίαεγκρίθηκε η λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα την 21-01-2022 σε όλη την 

Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας. 

18. Το υπ’ αρ.225247/7150/04-10-2022έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, 

με το οποίο συμφωνούμε. 

 

Κατόπιν τούτων: 

EIΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών 

του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες 

αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω  των χιονοπτώσεων 

στις 21-01-2022που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε.Εύβοιας , όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α  Τίτλος Έργου  Ενάριθμος  Ανάδοχος 
Ποσό (με 
ΦΠΑ) 

1 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣj.c.b.       

50h 

 

3.100,00

2 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022» 

2014ΕΠ5660001 
ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣj.c.b.       44h 
     2.728,00

3  Εντολή πληρωμής του  2014ΕΠ56600011  ΑΛΕΞΙΟΥ       5.828,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣγκρειντερ  50h 

j.c.b. 44 h 

4 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣGrader90hφορ

τωτής ελαστ84h 

Φορτηγο 69h 

Φορτωτης ερπ.82h 

D6 79h 

26.709,60

5 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΔΑΥΙΔGrader113hD863h 

D7           95h 

   21.501,60

6 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

.j.cb.       50h 
   3.100,00

7 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένωνστις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕj.cb.                   70h 

Grader            70h 

Φορτωτηςερπ.70h 

 

14.322,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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8 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένωνστις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
φορτωτής ερπ.36h 

2 φορτωτές ελ..73h 

 

7.657,00

9 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ 
ΙΚΕJ.C.B..138 h 

Φορτηγό 110 h 

 

 

 

32.612,00

10 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΕΛΑ ΙΚΕ 

Grader61 hD652 h 

 

7.650,80

11 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ Ι. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΚΟΙΝ.ΚΛ
ΗΡ.)              φορτωτής 

ελαστ 136hj.c.b            
138h, 2 unimog273 h 

Οχημαμεταφ.μηχτων 
6μετ 

Grader140h 

45.991,60

12 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΕ (ΑΡΓΥΡΟ) 

 

φορτωτής ελαστ 26h 

1.773,20

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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21/1/2022 

13 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΟΕ 

 

J.C.B..55h 

3.410,00

14 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

φορτωτής ελαστ 50h 

3.720,00

15 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ 
ΕΕ2φορτωτες ελαστ 

378hGrader180hD‐8160h   
5 αλατιέρες  1053 
h2φορτηγα 210h 

BOBCAT 140 h 

144.881,60

16 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Προμήθεια αδρανών 
υλικών 

 

33.446,07

17 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 

2014ΕΠ56600011 
ΒΛΑΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣj.c.b.59h 
3.658,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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φαινομένων στις 
21/1/2022 

18 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

j.c.b.50h 

3.100,00

19 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
j.c.b.                   

149hτρακτέρ/μαχαίρι 
168h 

unimog147 h 

25.643,20

20 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

j.c.b.  153h 
9.486,00

21 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

φορτωτής ελαστ 40 
hj.c.b50 h, 

 

5.828,00

22 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Grader132h 

 

8.184,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

23 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Φορτωτής ερπ.66h 

D9      54h 

 

11.346,00

24 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΓΟΥΛΕΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

φορτωτής ελαστ 27 h 

 

1.841,40

25 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

j.c.b52 h 

3.224,00

26 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ &ΥΙΟΙ 
ΟΕ 

                                         2 
Grader200h  3φορτωτής 
ελαστ300hφορτωτής ερπ. 

96hJ.C.B.    90h 

 

 

47.417,60

27 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

 

j.c.b48h 

2.976,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

28 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

φορτωτής 
ελαστ37hj.c.b38h 

 

4.879,40

29 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένωνστις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ/ΚΗ 
ΕΠΕ(2) j.cb.  196h 

2Grader 192hφορτωτής 
ελαστ97h 

30.070,00

30 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.c.b45h 

 

Εκσκαφέας ερπ.  43 h 

5.989,20

31 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ & 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ  
2Grader445h2φορτωτες 

ελαστ313h 
τρακτέρ/μαχαίρι 142h 
2αλατιέρες  390h 

φορτωτής ερπ. 126h 

unimog211h 

98.784,60

32 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 

 

 

2014ΕΠ56600011 

Θ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

j.c.b37 h 

 

2.294,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

33 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ‐
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ 

 

j.c.b112h 

 

6.944,00

34 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ &ΣΙΑ 
ΟΕφορτωτής ερπ. 
70hGrader67h 

φορτωτής ελαστ 65h 

14.632,00

35 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

φορτωτής ελαστ35 
hj.c.b38h 

 

4.743,00

36 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Grader99h 

φορτωτής ερπ. 102h 

j.c.b104 h 

20.807,20

37 
Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 

2014ΕΠ56600011 
 

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ  
26.226,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 
Grader   180hD8  90h 

φορτωτής ελαστ  90h 

38 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ    
Grader89hφορτωτής 
ελαστ85h   αλατιέρα   
88hΦορτηγό             40 h 

D8  70h 

j.c.b88h 

 

31.682,00

39 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

j.c.b50h 

 

 

3.100,00

40 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.‐ΜΠΕΣΙΑ 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΕ 

Φορτηγό 69h 

2φορτωτες ελαστ  140h 

  Εκσκαφέας ερπ.  50 h 

BOBCAT   77h 

 

20.732,80

41 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜ[ΠΟΣ 

j.c.b                     70 h 

BOBCAT 75h 

 

7.130,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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42 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ  148h 

11.011,20

43 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Grader65h 

φορτωτής ερπ.       60h 

j.c.b  65 h 

D7 63h 

 

 

18.364,40

44 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ                  
Grader117h 

7.254,00

45 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 2Εκσκαφέας ερπ.  78 h 

φορτωτής ελαστ  50h 

10.006,80

46 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

j.c.b  52 h 

3.224,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

47 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

φορτωτής ερπ.       8h 

j.c.b  18h 

 

1.661,60

48 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

j.c.b55h 
3.410,00

49 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
2φορτωτες ελαστ300h 2 

Grader   338h 
43.276,00

50 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

2014ΕΠ56600011  ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
φορτωτής ελαστ121h 

D9106h 

 

20.832,00

51 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΙΚΕ 

j.c.b110h 

6.820,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011   

52 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

D6 14h 

 

1.041,60

53 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

j.c.b                      136 h 

εκσκαφεας ερπ136 h 

3 φορτηγα 414h 

 

35.712,00

54 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΙΚΕ 

φορτωτής ερπ.       58h 

2    j.c.b             18h 

φορτωτής ελαστ 40h 

 

 

14.842,80

55 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΛΙΘΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ‐
ΖΟΥΡΑΣ Κ‐ΖΟΥΡΑΣ ΧΡ. 

 

φορτωτής ερπ.  97h 

j.c.b             98h 

 

12.691,40

56 
Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 

 

 

ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

j.c.b             120h 
14.880,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011  φορτωτής ελαστ 120h 

 

 

57 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

 

φορτωτής ερπ.  35h 

j.c.b             36h 

 

5.053,00

58 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
Grader95h  φορτωτής 
ελαστ91hαλατιέρα  93h 

D 7 88h 

 

24.911,60

59 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔGrader   
94hj.cb.       86h 

D 8    60h 

D 7  70h 

 

 

23.188,00

60 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΑΡΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

φορτηγό    155h 
7.688,00

61  Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 

2014ΕΠ56600011  ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ  29.673,20

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

Grader110h 

D 8          86h 

62 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 

ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ         j.c.b91h 

5.642,00

63 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 

ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ 
φορτωτής ερπ. 132h 
φορτηγό λεπίδα  135h 

καλαθοφόρο 102h 

Οχημαμεταφ.μηχτων 
12μετ 

24.180,00

64 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

φορτωτής ερπ.  35h 

j.c.b             39h 

 

4.805,00

65 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.c.b             31h 

 
1.922,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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66 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

φορτωτής ερπ.       99h 

φορτωτής ελαστ    89h 

 

 

14.049,20

67 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Grader   10hj.cb.       10h 

1.240,00

68 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.       105h 

 

6.510,00

69 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ2 

j.cb.            110h 
6.820,00

70 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb.       72h 

φορτωτής ερπ.     70h 

φορτωτής ελαστ71h 

 

15.388,40

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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21/1/2022 

71 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΜΩΡΑΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

j.cb.       50h 

3.100,00

72 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΝΕΔΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ 

2φορτωτής ελ..  85h 

j.c.b             44h 

 

 

8.525,00

73 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 

φορτωτής ελαστ    80h 

 

 

5.456,00

74 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΝΤΟΥΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣGrader           

136hφορτωτής ελαστ  
130h 

φορτηγό    78h 

D 8          90h 

Εκσκαφέας ερπ.  98h 

όχημα μεταφ.μηχ/των 15 
μεταφ. 

43.685,20

75 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

 

 

ΝΤΟΥΜΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

64.523,40

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2 φορτωτές ελαστ  305h 

φορτηγό    140h 

D6170h 

Εκσκαφέας Ελ.  140h 

φορτωτής ερπ.       169h 

 

 

 

 

 

76 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ5660001 

ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

unimog170 h 

10.540,00

77 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ             

Εκσκαφέας Ελ.  20 h 

j.cb.       24h 

 

2.852,00

78 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

j.cb.       62h 

 

 

 

3.844,00

79 
Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
6.609,20

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 221 από 297 

για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

φορτωτής ερπ.       82h 

 

 

80 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

φορτωτής ελαστ  92h 

6.844,80

81 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 

φορτωτής ελαστ  70 
hj.c.b53 h 

 

8.060,00

82 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

φορτηγό αρπάγη   245h 

 

 

12.152,00

83 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 

j.cb.       69h 

 

4.278,00

84  Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 

  ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΗΣ  1.711,20

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

2014ΕΠ56600011 

 

όχημα μεταφ.μηχ/των  6 
μεταφ 

85 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
  ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ   

5 unimog1012h 
62.744,00

86 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.cb.                      24h 

φορτωτής ερπ.   12h 

 

 

2.455,20

87 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

BOBCAT   42h 

 

 

1.562,40

88 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

τρακτέρ/μαχαίρι 66h 

 

2.864,40

89  Εντολή πληρωμής του  2014ΕΠ56600011    45.576,20

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
φορτωτής ελαστ  
141hGrader            
155αλατιέρα   151h 

j.cb.       130h 

D6            120h 

 

 

90 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGrader152hD

7                         
140hφορτωτής ελαστ 

152h 

31.942,40

91 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.                      30h 

φορτωτή ελαστ 30h 

φορτωτής ερπ. 22h 

 

 

5.493,20

92 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 

 

ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

j.cb.                      59h 

φορτωτής ελαστ 50h 

 

7.378,00

93 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
φορτωτής ελαστ134h 

 

9.138,80

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

94 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΖΑΝΗΣ ΔΑΥΙΔ 

j.cb.                      36h 

 

 

2.232,00

95 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΛΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
j.c.b43h 

BOBCAT       43h 

 

4.265,60

96 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.                      60h 

 

 

3.720,00

97 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

 

 

2014ΕΠ56600011 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

φορτωτής ελαστ50h 

 

3.410,00

98 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 

 

 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΟΚΟΥ ΧΡ.ΜΑΡΙΝΑ 

 

φορτωτής ελαστ160h 

11.904,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

99 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
φορτωτής ελαστ  
60hj.c.b50h 

D6            49h 

10.837,60

100 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ               
φορτωτής ελαστ  108h 

8.035,20

101 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΨΥΧΑΣ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ 

2 BOBCAT  90h 

 

3.348,00

102 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
DEMIRI GOJART 

2 j.c.b          105h 
6.510,00

103 
Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 

2014ΕΠ56600011 
L.S.L.J. IKE   (ΛΙΑΣΚΟΣ 

ΣΩΤ.) 
3.100,00

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

j.c.b      50h 

104 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

SICAP 

φορτωτήςελαστ  83h 

Grader                 85h 

10.930,00

105 

Εντολή πληρωμής του 
έργου «Έκτακτες ανάγκες 
έτους 2022» Π.Ε. Εύβοιας, 
για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων και  
πλημμυρικών 
φαινομένων στις 
21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

TAF GROUP 

φορτηγό   70h 

 

3.472,00

 
 

 
 

Σύνολο :  1.558.348,47 

       

 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 20 «Έγκριση δαπάνης απολογιστικά 

από την Εύβοια». 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εμείς επειδή έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές 

επιφυλάξεις ως προς την συγκεκριμένη διαδικασία θα απέχουμε από το συγκεκριμένο 

ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Αγγελόπουλου εσείς; 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Μπατζελή; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αποχή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Πρώτον σημειώνουμε πως …(δεν καταγράφεται)… έρχεται μετά από 

μεγάλη καθυστέρηση …(δεν καταγράφεται)… Δεύτερον, υπογραμμίζουμε την παράλειψη 

αναφοράς στα συγκεκριμένα αιτήματα της Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται από 

τον κανονισμό της Περιφέρειας. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Άνοιξε το μικρόφωνό σου καλέ μου Τάσο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Δεν ακούγεστε πολύ καλά κύριε Χρονά. 

ΧΡΟΝΑΣ: Υπογραμμίζουμε την παράλειψη αναφοράς στα συγκεκριμένα αιτήματα 

της Πολιτικής Προστασίας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Περιφέρειας. 

Τρίτον, δεν προσδιορίζεται το συγκεκριμένο σημείο ή σημεία δραστηριοποίησης των 

μηχανημάτων. Με αυτή την πολιτική λογική και επειδή κατ’ επανάληψη έχουμε 

αναφερθεί στα συγκεκριμένα ζητήματα καταψηφίζουμε την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, καταγράφεται. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δημήτρη να αλλάξουμε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αλλάζω την ψήφο μου με κατά. Δικαίωμά μου είναι.  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Είναι αλήθεια ότι η τεκμηρίωση που έγινε από την πλευρά του 

κυρίου Χρονά ήταν και δικοί μας προβληματισμοί και το είχαμε κουβεντιάσει και με την 

Κατερίνα, το καταθέτω και δημόσια αλλά θέλαμε εν πάση περιπτώσει να μην θεωρηθεί 

ότι δημιουργούμε πρόβλημα στην πληρωμή αυτών των ανθρώπων, εάν και εφόσον 

βέβαια έχουν απασχοληθεί. Όμως η παρατήρηση ιδιαίτερα το ότι δεν αναγράφεται στην 

εισήγηση που αυτά απασχολήθηκαν και έχοντας ήδη κάνει κουβέντα σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις, μας υποχρεώνουν, μας επιβάλλουν, να ευθυγραμμιστούν με την προτροπή 

και αποδοκιμασία από την πλευρά του κυρίου Χρονά και άρα είμαστε… και εγώ δηλαδή 

είμαστε στο κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε επί συνόλου είμαστε κατά πλειοψηφία. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Η κυρία Κατσιμίχα; 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, προχωράμε. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του 

υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο 

Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» 

και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω των χιονοπτώσεων στις 21-01-2022 που εκδηλώθηκαν 

σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας , όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α  Τίτλος Έργου  Ενάριθμος  Ανάδοχος 
Ποσό  (με 
ΦΠΑ) 

1 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ j.c.b. 50h  
 

3.100,00 

2 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022» 

2014ΕΠ5660001 
ΑΓΓΕΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.c.b. 44h  

 2.728,00 

3 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 
ΑΛΕΞΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
γκρειντερ 50h 
 j.c.b. 44 h 

 5.828,00 

4 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Grader  90h  φορτωτής 
ελαστ 84h 
Φορτηγο 69h 

26.709,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

Φορτωτης ερπ.82h 
D6 79h 

5 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΔΑΥΙΔ 
Grader 113h D8 63h  
D7 95h 

 21.501,60 

6 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 
.j.c b. 50h  

 3.100,00 

7 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  & 
ΣΙΑ ΟΕ j.cb. 70h 
Grader 70h 
Φορτωτης ερπ. 70h 
 

14.322,00 

8 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
φορτωτής ερπ.36h 
2 φορτωτές ελ..73h 
 

7.657,00 

9 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ  ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ  ΙΚΕ 
J.C.B..138 h 
Φορτηγό 110 h 
 
 
 

32.612,00 

10 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΕΛΑ ΙΚΕ 

Grader 61 h D6 52 h  
 

7.650,80 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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στις 21/1/2022 

11 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ  Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.)  φορτωτής 
ελαστ  136h  j.c.b  138h,  2 
unimog 273 h  
Οχημα  μεταφ.μηχτων 
6μετ  
Grader 140 h  

45.991,60 

12 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ  Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΕ (ΑΡΓΥΡΟ) 
 
φορτωτής ελαστ 26h  

1.773,20 

13 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ 
 
J.C.B..55 h 

3.410,00 

14 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ 
 
φορτωτής ελαστ 50h  

3.720,00 

15 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ  ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ  ΕΕ 
2φορτωτες  ελαστ  378h 
Grader  180h  D‐8  160h  5 
αλατιέρες  1053  h 
2φορτηγα 210h  
BOBCAT 140 h  

144.881,60 

16 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Προμήθεια  αδρανών 
υλικών 
 

33.446,07 

17 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 

2014ΕΠ56600011 
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ j.c.b. 
59h 

3.658,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

18 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
j.c.b. 50h 

3.100,00 

19 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
j.c.b.  149h 
τρακτέρ/μαχαίρι 168h 
unimog 147 h 

25.643,20 

20 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
j.c.b. 153h  

9.486,00 

21 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
φορτωτής ελαστ 40 h j.c.b 
50 h, 
 

5.828,00 

22 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader 132h  
 

8.184,00 

23 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Φορτωτής ερπ.66h 
D9 54h 
 

11.346,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

24 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΓΟΥΛΕΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
φορτωτής ελαστ 27 h  
 

1.841,40 

25 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
j.c.b 52 h 

3.224,00 

26 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ  &  ΥΙΟΙ 
ΟΕ  
 2  Grader  200h 
3φορτωτής  ελαστ  300h 
φορτωτής  ερπ.  96h  J.C.B. 
90h  
 
 

47.417,60 

27 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 
j.c.b 48 h 

2.976,00 

28 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

φορτωτής ελαστ 37 h j.c.b 
38 h 
 

4.879,40 

29 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΤ/ΚΗ 
ΕΠΕ (2) j.cb. 196h 
2Grader  192h  φορτωτής 
ελαστ 97h 

30.070,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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30 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.c.b 45 h 
 
Εκσκαφέας ερπ. 43 h 

5.989,20 

31 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ  & 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ  ΟΕ 
2Grader  445h  2φορτωτες 
ελαστ313h 
τρακτέρ/μαχαίρι  142h 
2αλατιέρες 390h  
φορτωτής ερπ. 126h  
unimog 211 h  

98.784,60 

32 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  Θ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

j.c.b 37 h 
 
 

2.294,00 

33 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ‐
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ 
 
j.c.b 112 h 
 

6.944,00 

34 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ &  ΣΙΑ 
ΟΕ  φορτωτής  ερπ.  70h 
Grader 67h  
φορτωτής ελαστ 65h  

14.632,00 

35 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
φορτωτής ελαστ 35 h j.c.b 
38 h 
 

4.743,00 

36 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 

2014ΕΠ56600011 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
Grader 99h  
φορτωτής ερπ. 102h  

20.807,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

j.c.b 104 h  

37 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ  
ΑΡΤΕΜΙΟΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ  2 
Grader 180h D8 90h  
 φορτωτής ελαστ 90h  

26.226,00 

38 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
Grader  89h  φορτωτής 
ελαστ  85h  αλατιέρα  88h 
Φορτηγό 40 h 
D8 70h  
j.c.b 88 h  
  

31.682,00 

39 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
j.c.b 50 h  
 
 

3.100,00 

40 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΑΝΔΙΑ  ΑΘ.‐ΜΠΕΣΙΑ 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΕ 
Φορτηγό 69 h 
2φορτωτες ελαστ 140h  
 Εκσκαφέας ερπ. 50 h 
BOBCAT 77h  
 

20.732,80 

41 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜ[ΠΟΣ 
j.c.b 70 h  
 BOBCAT 75h  
  
 
 

7.130,00 

42 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 

2014ΕΠ56600011 
ΚΑΤΣΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ 148h  

11.011,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

43 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Grader 65h  
φορτωτής ερπ. 60h  
j.c.b 65 h  
D7 63h  
  
 

18.364,40 

44 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Grader 117h  

7.254,00 

45 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 2Εκσκαφέας ερπ. 78 h 
φορτωτής ελαστ 50h  

10.006,80 

46 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
j.c.b 52 h  
 

3.224,00 

47 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
φορτωτής ερπ. 8h  
j.c.b 18h  
 

1.661,60 

48 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
j.c.b 55h 

3.410,00 

49  Εντολή πληρωμής του έργου  2014ΕΠ56600011  ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  43.276,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2φορτωτες  ελαστ300h  2 
Grader 338h  

50 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ121h  
D9 106h  
  

20.832,00 

51 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  &  ΜΑΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΙΚΕ 
j.c.b 110h 
 

6.820,00 

52 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
D6 14h  
 

1.041,60 

53 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
j.c.b 136 h 
εκσκαφεας ερπ136 h 
3 φορτηγα 414h 
 

35.712,00 

54 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΙΚΕ 
φορτωτής ερπ. 58h  
2 j.c.b 18h 
φορτωτής ελαστ 40h  
 
 

14.842,80 

55 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΛΙΘΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  ‐
ΖΟΥΡΑΣ Κ‐ΖΟΥΡΑΣ ΧΡ. 
 
φορτωτής ερπ. 97h  

12.691,40 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 j.c.b 98h 
 

56 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 j.c.b 120h 
φορτωτής ελαστ 120h  
 
 

14.880,00 

57 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
 
φορτωτής ερπ. 35h  
 j.c.b 36h 
 

5.053,00 

58 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader  95h  φορτωτής 
ελαστ 91h αλατιέρα 93h  
D 7 88h  
  

24.911,60 

59 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ Grader 
94h j.cb. 86h  
 D 8 60h  
 D 7 70h  
 
  

23.188,00 

60 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
φορτηγό 155h  

7.688,00 

61 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 

2014ΕΠ56600011 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Grader 110h  
 D 8 86h  

29.673,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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στις 21/1/2022 

62 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ j.c.b 91h  

5.642,00 

63 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ  ΔΗΜΟΣ 
φορτωτής  ερπ.  132h 
φορτηγό λεπίδα 135h 
καλαθοφόρο 102h 
Οχημα  μεταφ.μηχτων 
12μετ 

24.180,00 

64 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
φορτωτής ερπ. 35h  
 j.c.b 39h 
 

4.805,00 

65 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.c.b 31h 
 

1.922,00 

66 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
φορτωτής ερπ. 99h  
φορτωτής ελαστ 89h  
 
  

14.049,20 

67 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Grader 10h j.cb. 10h  

1.240,00 

68 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 

 
 

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb. 105h  

6.510,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

 

69 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΠΟΥΡΔΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ  2 
j.cb. 110h  

6.820,00 

70 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb. 72h  
φορτωτής ερπ. 70h  
φορτωτής ελαστ 71h  
  

15.388,40 

71 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΜΩΡΑΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 
j.cb. 50h  

3.100,00 

72 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΝΕΔΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ 
2φορτωτής ελ.. 85h  
 j.c.b 44h 
 
 

8.525,00 

73 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 

φορτωτής ελαστ 80h  
 
 

5.456,00 

74 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

ΝΤΟΥΜΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader  136h  φορτωτής 
ελαστ 130h 
φορτηγό 78h  
D 8 90h  

43.685,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

Εκσκαφέας ερπ. 98h 
όχημα  μεταφ.μηχ/των  15 
μεταφ. 

75 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
 
ΝΤΟΥΜΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
2 φορτωτές ελαστ 305h 
φορτηγό 140h  
D 6 170h  
Εκσκαφέας Ελ. 140h 
φορτωτής ερπ. 169h  
 
 
  
 
 

64.523,40 

76 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ5660001 
ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
unimog 170 h  

10.540,00 

77 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εκσκαφέας 
Ελ. 20 h 
j.cb. 24h  
 

2.852,00 

78 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 
j.cb. 62h  
 
 
 

3.844,00 

79 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
φορτωτής ερπ. 82h  
 
 

6.609,20 

80 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 

 
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6.844,80 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011   
φορτωτής ελαστ 92h 

81 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  φορτωτής 
ελαστ 70 h j.c.b 53 h 
 

8.060,00 

82 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

φορτηγό αρπάγη 245h  
 
 

12.152,00 

83 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 
j.cb. 69h  
 

4.278,00 

84 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 

 
όχημα  μεταφ.μηχ/των  6 
μεταφ 

1.711,20 

85 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
 ΠΛΑΤΑΝΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΙΚΕ 
5 unimog 1012h  

62.744,00 

86 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.cb. 24h  
φορτωτής ερπ. 12h  
 
 

2.455,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

87 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011  ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

BOBCAT 42h  
 
 

1.562,40 

88 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
τρακτέρ/μαχαίρι 66h 
 

2.864,40 

89 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  φορτωτής 
ελαστ  141h  Grader  155 
αλατιέρα 151h  
 j.cb. 130h 
 D 6 120h  
  
  

45.576,20 

90 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Grader  152h 
D7 140h φορτωτής ελαστ 
152h  

31.942,40 

91 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb. 30h  
φορτωτή ελαστ 30h  
φορτωτής ερπ. 22h  
  
 

5.493,20 

92 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 

 
 
2014ΕΠ56600011 

 
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
j.cb. 59h  
φορτωτής ελαστ 50h  
 

7.378,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 243 από 297 

στις 21/1/2022 

93 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΣΦΥΡΛΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ 134h  
 

9.138,80 

94 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΖΑΝΗΣ ΔΑΥΙΔ 
j.cb. 36h  
 
 

2.232,00 

95 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΛΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ j.c.b 
43h  
BOBCAT 43h  
  

4.265,60 

96 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
 
2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb. 60h  
 
 

3.720,00 

97 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ 50h  
 

3.410,00 

98 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 
2014ΕΠ56600011 

ΤΣΟΚΟΥ ΧΡ.ΜΑΡΙΝΑ 
 
φορτωτής ελαστ 160h  

11.904,00 

99 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 

2014ΕΠ56600011 
ΧΑΝΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
φορτωτής ελαστ 60h  j.c.b 

10.837,60 
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2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

50h  
D 6 49h  

100 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  φορτωτής 
ελαστ 108h  

8.035,20 

101 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΨΥΧΑΣ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ  
2 BOBCAT 90h  
  

3.348,00 

102 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
DEMIRI GOJART 
2 j.c.b 105h 

6.510,00 

103 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
L.S.L.J. IKE (ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤ.) 
 j.c.b 50h 

3.100,00 

104 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 
χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
SICAP 
φορτωτής ελαστ 83h 
Grader 85h  

10.930,00 

105 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες  ανάγκες  έτους 
2022»  Π.Ε.  Εύβοιας,  για 
έκτακτες  εργασίες  με  τίτλο 
«αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 
TAF GROUP 
φορτηγό 70h  
 

3.472,00 
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χιονοπτώσεων  και 
πλημμυρικών  φαινομένων 
στις 21/1/2022 

 
 

 
 
Σύνολο : 1.558.348,47  

 

         

 

Η κα Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου ψήφισε λευκό. 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισαν κατά. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε: «Σημειώνουμε πως η εκκαθάριση της 

δαπάνης έρχεται μετά από μεγάλη καθυστέρηση που δυσχεραίνει όλες τις 

μορφές του ελέγχου. Υπογραμμίζουμε την παράλειψη αναφοράς στα 

συγκεκριμένα αιτήματα της πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται από τον 

κανονισμό της Περιφέρειας.Δεν προσδιορίζεται το συγκεκριμένο σημείο ή 

σημεία δραστηριοποίησης των μηχανημάτων…Με αυτή την πολιτική λογική…. 

Και επειδή κατ’ επανάληψη έχουμε αναφερθεί στα συγκεκριμένα ζητήματα…. 

καταψηφίζουμε την εισήγηση.» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1393 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην 

κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 

έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό 

έτος 2021 - 2022» 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.211448/2342/06-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι: 

Σχετ.:   
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1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα. 

2. Η υπ’ αρ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Το αριθμ. Πρωτ. 277/210571/16-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας 

Υγείας Π.Σ.Ε. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την αριθ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η κατάρτιση του Τεχνικού 

Προγράμματος έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την ένταξη στο 

πρόγραμμα ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ, του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-

2023» που αφορά το έργο του θέματος ποσού 1.000.000,00 €.  

Με το αριθμ. Πρωτ. 277/210571/16-09-2022 έγγραφο της, η Δ/νση Δημόσιας 

Υγείας Π.Σ.Ε. διαβίβασε προς έγκριση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του εν λόγω 

έργου. 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 

συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εφαρμογή του 

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές 

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022» 

Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 

Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 

2022- 2023. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων 

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο 

από την οικονομική κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων 

και υλοποιείται από το 2012 από το Ινστιτούτο Prolepsis για ενδέκατη συνεχόμενη 

χρονιά, με την οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών.  
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Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την 

εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με τη δική της συμμετοχή για 

το σχολικό έτος 2022 - 2023, προσφέροντας πόρους συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 

στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. 

 

Επισυνάπτεται το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

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

 

 

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

και της 

 

«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis», 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου  

 

 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό 

έτος 2022 - 2023» 

 

 

Λαμία, Σεπτέμβριος 2022 
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Στην Λαμία σήμερα / / 2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Λαμία, Λεωφ. 

Καλυβίων 2, ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Φάνη Χ. Σπανό. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και 

τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός 

Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7), με ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διαχειρίστρια αυτής, κα Αθηνά Λινού, 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 

του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

3. To π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 

Α’ 241) όπως ισχύει 

4. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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6. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 

Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

7. Την υπ' αριθ. Δ14/52429/698/ Τεύχος B’ 6038/31.12.2020 Ανανέωση 

Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ινστιτούτου ΠΡΟΛΗΨΙΣ 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 111195/ΓΔ4/14-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής 

Αγωγής, Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση 

Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) –με θέμα «Πρόγραμμα Σίτισης 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται 

ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2021-2022 τελεί υπό την αιγίδα του 

ΥΠΠΘ. 

9. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξυπηρετεί αποκλειστικά 

κοινωφελείς σκοπούς για την προώθηση της υγείας των μαθητών και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, καθώς προσφέρει δωρεάν, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους μαθητές 

των σχολείων που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συμμετέχουν, ένα 

θρεπτικό γεύμα ημερησίως, προωθώντας παράλληλα την υγιεινή διατροφή μέσω 

εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και τις οικογένειές 

τους, ενώ από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα του Προγράμματος, αποδεικνύεται ότι 

μειώνει την επισιτιστική ανασφάλεια, μειώνει τον αριθμό των ελλιποβαρών, αλλά και των 

υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών. 

10. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τις σχολικές χρονιές 2015-2016, 

2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 , 2020-2021 και 2021-2022 το Πρόγραμμα σίτισης και 

προώθησης της υγιεινής διατροφής με την ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό-οικονομικά 
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προβλήματα και προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και 

δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας. 

11. Την με αρ. πρωτ. 13397/09-09-2022 επιστολή της Διαχειρίστριας του 

Ινστιτούτου Prolepsis, κας Αθηνάς Λινού, μέσω της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός ο 

απολογισμός του προγράμματος και αφετέρου ο στόχος συνέχισης του προγράμματος 

για τη σχολική χρονιά 2022-2023.  

12. Την αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου ΠΣΕ «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας έτους 2022. 

13. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του 

Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολεία της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

14. Την από 23/08/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων του 

Ινστιτούτου Prolepsis με θέματα: 1. «έγκριση πλαισίου συνεργασίας με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Εφαρμογή του 

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές 

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας για το έτος 2022-2023». 2. Τον ορισμό εκπροσώπου του ινστιτούτου στην 

επιτροπή παρακολούθησης του ως άνω έργου και 3. Την παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης 

15. Tις υπ΄ αριθ. 2972/27-06-2022 (ΑΔΑ Ω2Ο87ΛΗ-Χ40) απόφαση έγκρισης 

δέσμευσης πίστωσης. 

16.  Την αριθμ. ……………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ:………….) Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του 

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές 

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023» και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης.. 

17. Την αριθ ……….. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επιτρόπου Ν. 

Φθιώτιδας σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης σχολικού έτους 2022-2023 
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18. Την υπ’ αριθμ ………………….Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 

Τράπεζας ………….προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΘΕΤΕΙ με την παρούσα στο Ινστιτούτο 

Prolepsis το έργο: 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό 

έτος 2022 - 2023». 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης 

Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 

2022- 2023. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων 

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο 

από την οικονομική κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων 

και υλοποιείται από το 2012 από το Ινστιτούτο Prolepsis για ενδέκατη συνεχόμενη 

χρονιά, με την οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ξεκίνησε το 2012 και τελεί έκτοτε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ 114732/ΓΔ4/15/09/2021 

αρ. πρωτ 100279/Δ2/28/07/2020, αρ. πρωτ.144222/Δ2/17/09/2019, αρ. πρωτ 

154572/ΓΔ4/18/09/2018, αρ. πρωτ. 125632/Δ2/2407.2017, αρ. πρωτ. 

125228/Δ2/28/07/2016και Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, αρ. πρωτ. 

142975/Δ2/14/09/2015, αρ. πρωτ. Φ14/1714/147302/Δ1/21/09/2015,αρ. πρωτ. 

159689/Γ7 της 03/10/2014, αρ. πρωτ. 112398/Γ7 της 13.08.2013, αρ. πρωτ. 147471/Γ7 

της 23/11/2012 και αρ. πρωτ. 36998/Γ7 της 03.04.2012). 

2) Το Ινστιτούτο Prolepsis ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 
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πρόταση υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2022-2023. 

Με βάση την πρόταση και τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας, με το οικονομικό 

αντικείμενο της παρούσης, ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών θα αναχθεί σε 

περίπου 3.400 έως 4.300 μαθητές.  

3)Σκοπός του έργου είναι:  

α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν 

ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος ή η παροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα ενός πακέτου 

με τρόφιμα για την κατ’ οίκον παρασκευή των ανάλογων γευμάτων, σε περίπτωση 

αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των σχολείων. 

β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειές τους, 

μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία που 

συμμετέχουν, καθώς και 

γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία (της Περιφέρειας της 

Στερεάς Ελλάδας). 

4) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων 

επιθυμεί την εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με τη δική της 

συμμετοχή για το σχολικό έτος 2022 - 2023, προσφέροντας πόρους.  

5) Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να γίνει σε 

συνεργασία και με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Prolepsis, 

που έχει την αναγκαία εμπειρία και υποδομή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

6) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και 

συγκεκριμένα: (α) Μέσο εισόδημα ανά Ταχυδρομικό Κωδικό, (β) ποσοστό μαθητών του 

σχολείου που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τέτοιο, ώστε να μην 

μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες, όπως αυτό έχει 

δηλωθεί από την διεύθυνση του σχολείου, στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ, (γ) καταγεγραμμένη επισιτιστική ανασφάλεια με βάση σταθμισμένα 

ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρώσει οι γονείς των μαθητών, στις περιοχές που έχει 

υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, και (δ) ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ή ανάγκες σχολείων, π.χ. πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, 

υψηλά ποσοστά ανεργίας, κτλ., σε συνδυασμό με τα σχετικά στοιχεία που έχει στη 

διάθεσή της η Περιφέρεια. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα βρίσκονται στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από τη 01/11/2022 έως το τέλος του σχολικού έτους. 

Το περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος) 01/11 /2022  15/06/2023* 
Διαχείριση έργου  
Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δράσεων  

 
25/10 /2022 

 
 18/06/2023 

* Ή έως τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023. 

**Ή έως και 3 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-

2023 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 

(Λοιπές Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας)  

 

2) Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

στον υπ’ αριθμόν (ΙΒΑΝ) GR 92 0140 1290 129 00 2002 000642 λογαριασμό του 

Ινστιτούτου που τηρείται στην Τράπεζα Alpha της Ελλάδας ως εξής 

● Ποσό 200.000 € ως προκαταβολή με την υπογραφή της παρούσας μέχρι 

την 30/11/2022 και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι 

πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου 

● Ποσό 350.000 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκ 

μέρους της επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

31/01/2023. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το 

Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 
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31/01/2023, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της 

επιτροπής παρακολούθησης. 

● Ποσό 350.000 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκ 

μέρους της επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

30/04/2023. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το 

Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

30/04/2023, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της 

επιτροπής παρακολούθησης. 

● Ποσό 100.000 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της ολοκλήρωσης του έργου, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δελτίου 

πεπραγμένων του έργου από το Ινστιτούτο. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από 

την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του δελτίου ολοκλήρωσης του έργου, 

τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή του συνόλου του έργου εκ μέρους της επιτροπής 

παρακολούθησης. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης οποιασδήποτε από τις ως άνω τιθέμενες 

ημερομηνίες καταβολών της χρηματοδότησης, το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα είτε να 

αναστείλει την εκτέλεση του Έργου έως την αποπληρωμή κάθε δόσης, είτε να διακόψει 

στο σύνολό της την εκτέλεση του Έργου.  

3) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS Προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

3% του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 

ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης.  

4) Το Ινστιτούτο Prolepsis θα εκδώσει το/τα σχετικό/α τιμολόγιο/α για την 

είσπραξη του ποσού και θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Έργου. 

5) Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα A 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται 

Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 
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1) κα Χρυσούλα Φλώρου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας με αναπληρωτή της τον κο Φώτιο Παπαευσταθίου Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Διοίκησης. 

2) κα Παναγιώτα Κοντογιάννη Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της την 

κα Ευαγγελία Ντουλάκη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

3) κα Αλεξάνδρα Φωσκόλου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Prolepsis με 

αναπληρωτριά της την κα. Ματίνα Κούβαρη του ίδιου Ινστιτούτου. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που 

αναφέρεται στο άρθρο 1, η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας 

σύμβασης και η παραλαβή των εργασιών μέχρι 30/11/2022, 31/01 /2023 και 30/04/2023 

καθώς και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους 

συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Επίσης, η Επιτροπή παρακολούθησης υποβάλλει έκθεση 

για την πορεία υλοποίησης του έργου στους εποπτεύοντες και επιχορηγούντες φορείς και 

βεβαιώνει την έναρξη και καλή εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 

πρέπει:  

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν 

αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται 

αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το διάστημα 

ισχύος αυτής. 

δ) Να συντάξουν δελτίο οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων το οποίο θα 

υποβάλλουν στην επιτροπή παρακολούθησης με τη λήξη του προγράμματος. 

1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να χρηματοδοτήσει το Ινστιτούτο Prolepsis με το ποσό που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 της σύμβασης. 
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β) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 

2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και 

χρηματοδότησης, με ίδια μέσα ή αναθέτοντας σε τρίτους με κριτήριο την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών και τροφίμων.  

β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει 

πληροφορίες και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη 

υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την 01/11/2022 και λήγει την 15/06/2023. 

Παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) ημερών κατ’ ανώτατο, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των 

διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

παρέχει αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 

απορρέουν από αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών 

δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος 

διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που 

του ανήκει περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, ορίζεται ποινική 

ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 1% 
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επί του συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα 

ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 

που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών 

από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων 

στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 

3) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παραγόμενου στο πλαίσιο 

της παρούσας σύμβασης υλικού (ενδεικτικά: διατροφολόγιο, οδηγοί, φυλλάδια ή άλλο 

ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό) ανήκει στο Ινστιτούτο Prolepsis. Στη δεύτερη των 

συμβαλλομένων παρέχεται η άδεια χρήσης αποσπασμάτων αυτών, μετά από γραπτή 

ενημέρωση του Ινστιτούτου Prolepsis, για τη δημοσιοποίηση- προβολή του 

προγράμματος με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis, ως 

δημιουργού. Για κάθε άλλη χρήση, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγγραφη άδεια του 

Ινστιτούτου. 

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι 

των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση, δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα –ανηλίκων και μη, ειδικής κατηγορίας και μη- που 

διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης.  

5) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, 

λογιστικό επίπεδο με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές 

πηγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ 

Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

– Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών 

Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε 

τέσσερα αντίτυπα, δυο για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. Αποκτά δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των οποίων εγκρίνεται η 

υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα 

αυτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
 
 
ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 
 
 
ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

Περίοδος Εφαρμογής  Σχολικό έτος 2022 - 2023  

Αριθμός Ωφελουμένων  4.000  

Εκτιμώμενος αριθμός 

γευμάτων  

493.000  

Προβλεφθέν μέσο κόστος ανά 

μαθητή  

2,03€  

Περιγραφή  

Α. Κόστος προμήθειας, 

διαχείρισης, διανομής, ελέγχου και 

αποθήκευσης γευμάτων  

902.500€*  

Γεύματα  825.000€  

Έξοδα εργαστηριακών αναλύσεων 

και ελέγχου ποιότητας τροφίμων**  

17.500€  

Ψυγεία (για την αποθήκευση των 

τροφίμων στα σχολεία)  

60.000€  

Β. Έξοδα διαχείρισης και 

υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων  

97.500€  

Έξοδα Προσωπικού για τον 

συντονισμό του Προγράμματος  

56.500€  

Δαπάνες για την οργάνωση και 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων***  

10.900€  

Έξοδα αξιολόγησης (συλλογή 

στοιχείων επισιτιστικής ανασφάλειας και 

11.200€  
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αξιολόγησης των δράσεων, στατιστική 

επεξεργασία), εκτυπώσεις 

ερωτηματολογίων και μηχανογράφηση*** 

Έξοδα Κίνησης  5.900€  

Αναλώσιμα-Courier, υγειονομικές 

υπηρεσίες  

4.600€  

Έξοδα προβολής και 

επικοινωνίας***  

8.400€  

Σύνολο Α + Β  1.000.000€  

* Περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης και διανομής των γευμάτων.  

** Περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των δειγμάτων προς 

διερεύνηση.  

*** Περιλαμβάνει το κόστος προσωπικού. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Περιγραφή  Από  Έως 
 
Σίτιση (παροχή γεύματος)  01/11/202  15/06/2023 * 

Διαχείριση έργου  
Οργάνωση  και  υλοποίηση  εκπαιδευτικών 
δράσεων 

25/10/2022  18/06/2023** 

* Ή έως τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023 

**Ή έως και 3 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-

2023 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην 

κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 

έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 

2022»σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την 

υπογραφή της.  

2. Τον ορισμό δύο (2) μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής: 

• Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας με αναπληρωτή της τον Φώτιο Παπαευσταθίου Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Διοίκησης. 

• Παναγιώτα Κοντογιάννη Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της την  

Ευαγγελία Ντουλάκη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 
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Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 21 προγραμματικές συμβάσεις, έχουμε 

τη σύναψη σύμβασης με το Prolepsis, για το πρόγραμμα που έχουμε στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διατροφή στις σχολικές μονάδες. 

ΧΡΟΝΑΣ: Με την σειρά μο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία, να ξεκινήσουμε, βλέπω ο κύριος Αναγνωστάκης 

έχει το μικρόφωνό του ανοιχτό. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Το έχω από την αρχή ανοιχτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα 

ήθελα να ακούσω τον κύριο Χρονά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Αγγελοπούλου εσείς θέλατε κάτι; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι. Θέλω πολλά αλλά αν αρχίσω να μιλάω γι’ αυτό το θέμα 

δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Να ακούσω θέλω. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε πρόκειται για μία επανάληψη ενός προγράμματος 

χρηματοδοτούμενο από τους πόρους της Περιφέρειας, ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται 

η ανανέωση χωρίς να έχουμε έναν απολογισμό του έργου της προηγούμενης υλοποίησης. 

Είναι το πρόγραμμα όπου διαμεσολαβητής είναι η κυρία Λιανού, το Ινστιτούτο αυτό 

ιδρυτικό μέλος είναι ο Σταύρος Νιάρχος, ο οργανισμός, ο οποίος έχει αναλάβει την 

διατροφή σε μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους 

λόγους με τους οποίους διαχειρίζεστε αυτό το πρόγραμμα εμείς θα ψηφίσουμε λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έχω την εντύπωση αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος 

συγχωρέστε με, την αντίστοιχη περίοδο είχαμε κάνει έναν απολογισμό πέρυσι αλλά να το 

δω από την αλληλογραφία και να επανέλθω. Το σημειώνω πάντως. Κύριε Χρονά εσείς; 

ΧΡΟΝΑΣ: Το ινστιτούτο προληπτικής περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής 

πρόληψης είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 

της δημόσιας υγείας από το ’90. Πρόκειται για παρακλάδι του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος. Το ινστιτούτο σχεδιάζει οργανώνει και υλοποιεί ερευνητικά εφαρμοσμένα και 

εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της επιδημιολογίας, της περιβαλλοντικής και 

εργασιακής υγείας και της προαγωγής υγείας πολλά από τα οποία συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως υποκαθιστά τις δημόσιες 

υπηρεσίες που όφειλαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Το εκπληκτικό είναι πως 
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σχεδιάζει για εμάς χωρίς εμάς, επιλέγοντας μόνη της η μη κερδοσκοπική εταιρεία τα 

σχολεία που θα σιτιστούν, πως και με τι θα  σιτιστούν. Με αυτή την αντίληψη εμείς θα 

καταψηφίσουμε την προγραμματική σύμβαση, αντιπροτείνοντας την συγκρότηση 

δημόσιας υπηρεσίας με την συνεργασία και των Δήμων. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση κύριε Τασιέ και επειδή 

ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Υπάρχει ένας θεσμός, ο θεσμός των σχολικών 

γευμάτων, που δεν είναι μόνο για τα παιδιά που έχουν κάποια έλλειψη δυνατότητας 

προμήθειας ενός κολατσιού στο σχολείο, είναι για όλα τα παιδιά. Το έχετε υπόψη σας ως 

περιφερειακή πλειοψηφία; Το γνωρίζετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Των σχολικών γευμάτων συνολικά εννοείτε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Συνολικά στις σχολικές μονάδες. Σας το λέω αυτό γιατί πριν 

λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί την πόλη της Χαλκίδας η πρώην υπουργός η κυρία Φωτίου η 

οποία έκανε μία ανάλυση για το συγκεκριμένο θεσμό, είναι σε ισχύ, μην κάνετε έτσι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κατάλαβα σε τι αναφέρεστε. Δεν το λέω σε καμία 

περίπτωση. Υπήρχε κάποια διαδικασία σχολικών γευμάτων να το δω πόσο είναι σε τι 

διαδικασία. Και πάλι υπήρχε και τότε θυμάμαι μία επιλογή αναλόγως τη σχολική μονάδα, 

προφανώς δίδεται σε όλους τους μαθητές για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι είναι για όλους τους μαθητές. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, για όλους τους μαθητές. Σε μία σχολική μονάδα 

έτσι; Επί συνόλου. Όχι στο σύνολο των μαθητών όλης της Στερεά ή όλης της Ελλάδας. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα όμως όχι μόνο μία σχολική μονάδα 

από κάθε περιοχή αλλά πολλές περισσότερες. Πολύ περισσότερες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Υπάρχει μία, αν κάνω λάθος συγνώμη τώρα που σας 

διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν κάποια κριτήρια. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι 

ότι πέρα και έξω από αυτό που επισημάνθηκε από τον κύριο Χρονά, δηλαδή για την 

περίπτωση της Prolepsis, που έχει κάποια ιδιαίτερα αισθήματα και είναι μία αστικού 

χαρακτήρα εταιρεία, θα έλεγα ότι θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να έχουμε αξιοποιήσει αυτές 

τις δυνατότητες που μας παρέχει η ίδια η πολιτεία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να 

κάνει με την έλλειψη ενός απολογισμού για το συγκεκριμένο έργο που παράγεται. Και το 

τρίτο έχει να κάνει ακόμα και με το περιεχόμενο, το μενού δηλαδή που προσφέρει αυτή 
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η εμπλοκή της Prolepsis στα σχολεία. Που και εδώ όμως πρέπει να σημειώσω για να μην 

γίνει παρανόηση σε κάποιον που πιθανά μας ακούει ότι δεν είναι για όλες τις σχολικές 

μονάδες. Και εδώ έχουμε επιλογή σχολικών μονάδων. Και μάλιστα μέχρι το ύψος εκείνο 

του προϋπολογισμού που διαθέτουμε. Δηλαδή δεν είναι μία γενικευμένη δράση της 

Περιφέρειας σε συνεργασία με την Prolepsis για όλα τα σχολεία της Περιφέρειας. Άρα και 

εδώ λοιπόν μπαίνει το ζήτημα των κριτηρίων της επιλογής κάποια σχολικής μονάδας. Όλο 

αυτό με κάνει να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δεν έχω την πληροφόρηση και την 

εικόνα από τη λειτουργία του προγράμματος, παρά μόνον μία αυτοαξιολόγηση είχαμε 

στην προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη χρονιά… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Προ-προηγούμενη. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: …τι καλά τα κάνουμε, ΟΚ. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα είμαι 

και εγώ στο λευκό για να μη σας κουράζω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εγώ σημειώνω τον απολογισμό για να είναι update σε 

σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό που είχαμε σε αυτό. Κάποιος άλλος τοποθέτηση; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε θα σας πείραζε στις εισηγήσεις σας να είναι πλήρεις; 

Δηλαδή ο απολογισμός, ο σχεδιασμός, ποιες μονάδες όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος 

Αναγνωστάκης, γιατί μπορεί πέρυσι να είχε 15 σχολεία και τώρα να είναι τα 15 άλλα. Δεν 

μπορεί με ένα εκατομμύριο να σιτίζονται όλα τα σχολεία της Περιφέρειας αλλά κυκλικά 

και με ένα σκεπτικό να γίνεται η σίτιση των σχολείων. Δηλαδή θα σας πείραζε να έχουμε 

μία φορά μία ολοκληρωμένη εισήγηση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Το σημειώνω όπως σας είπα για τον απολογισμό… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σημείωσέ το, δεν υπάρχει θέμα. Τεφτέρι αιτημάτων κάνουμε. 

Τεφτέρι. Ο Ζήκος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Νομίζω ότι θα βοηθούσε προφανώς ο απολογισμός να 

είναι και τώρα στο τραπέζι μας αλλά σε κάθε περίπτωση θα έρθει στην οικονομική 

επιτροπή. Εντάξει τώρα νομίζω από τα 27 θέματα που είναι σήμερα στην οικονομική 

επιτροπή και όλα όσα έχουμε την χαρά να κουβεντιάσουμε νομίζω ότι υπάρχει μία 

ωριμότητα στα θέματα. Τώρα αν κάποιο ας πούμε διέλαθε της προσοχής μας… 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τα μισά κρατήσαμε επιφύλαξη λόγω έλλειψης εισηγήσεων. Στα μισά. 

Είναι η ώρα να γελάσουμε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Με αναγκάζετε τώρα να μην κάνω στατιστική έρευνα. 

Λοιπόν προχωράμε. 
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Τασιέ επειδή με πέταξε έξω, βγήκα λίγο, αποσυνδέθηκα, 

συζητάμε ακόμη… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είμαστε επί της ψηφοφορίας στο 21. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Για την σίτιση; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, είμαστε στο 21, ψηφοφορία στο 21 μάλιστα. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι και πέρυσι που συζητούσαμε το ίδιο πράγμα στο 

περιφερειακό εγώ είχα θέσει κάποια ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής των σχολείων. 

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή; Γιατί με ξεπερνούσε το γεγονός ότι το 9ο δημοτικό 

Λαμίας στο κέντρο της Λαμίας όπου θεωρώ ότι παιδιά που έχουν ανάγκη σίτισης από τα 

400 είναι τα 3 έχει αυτό το πρόγραμμα και άλλα σχολεία που πραγματικά έχουν ανάγκη… 

Δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί σας χάνω. Σε άλλα σχολεία που πραγματικά έχουν ανάγκη 

δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Αυτά τα κριτήρια μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θα το δούμε και στον απολογισμό. Εγώ θα ανακαλέσω 

από τη μνήμη μου, και πάλι αν κάνω λάθος συγχωρέστε με, ότι υπάρχει μία στατιστική 

έρευνα στο σημείο σε κάθε περιοχή που είναι οι περισσότερες οικογένειες κάτω από το 

όριο της φτώχειας και έτσι σε αυτό το σχολείο επιλέγεται. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ισχύει όμως στην πράξη. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Δεν έχω τα στοιχεία εγώ και δεν θα πρέπει να τα έχω 

μπροστά μου ούτως ή άλλως.  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Απαγορεύεται; Γιατί; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Θα το δούμε στον απολογισμό και το σημειώνω αυτό 

όπως το είπατε. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Το ίδιο συμβαίνει και στην Θήβα κύριε πρόεδρε. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού εμπλεκόμαστε ως Περιφέρεια με αυτό οφείλουμε να 

κάνουμε κάποια στιγμή κάποιον έλεγχο για το ποιος πηγαίνει τα φαγητά στα παιδιά; Για 

την ποιότητα της διατροφής; Και σας το λέω γιατί έχω συγκεκριμένα γεγονότα 

καταγεγραμμένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ότι δεν γίνεται σωστή διανομή εννοείτε; Με τον σωστό 

τρόπο; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αν γίνεται σωστή διανομή, αν χάνονται μερίδες φαγητών, αν η 

ποιότητα είναι αυτή που εμείς επιθυμούμε για τα παιδιά μας. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός 
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μηχανισμός από εμάς να ελέγξουμε; Επιβάλλεται; Υποχρεούμαστε να το κάνουμε αυτό ή 

όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Προφανώς… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σας μιλάω γιατί υπάρχουν τραγικά γεγονότα συμβαίνουν, γι’ 

αυτό μπορώ να σας πω ότι μπορώ να σας μιλάω μέχρι αύριο. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σοφία είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε, να παραλαμβάνουμε, 

είναι πολύ σωστό αυτό που λες. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας τα παιδιά σιτίζονται κάθε μέρα. Έχει 

γίνει λοιπόν με τον κύριο Γιαννίτση, που νομίζω μόνο ο κύριος Γιαννίτσης δίνει στην 

Λαμία, δίνει κανένας άλλος; Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος. Μία σύμβαση όπου η σύμβαση 

λέει ότι τα παιδιά θα τους παρέχεται γεύμα πλήρες. Μέσα στον κορωνοϊό λοιπόν στα 

παιδιά πήγαιναν μόνο ένα σάντουιτς. Επί δύο χρόνια δυόμισι. Έχει ελέγξει κανένας αν ο 

άνθρωπος αυτός συνεχίζει να πληρώνεται για το πλήρες γεύμα ή για το ένα σάντουιτς 

που πηγαίνει στα παιδιά;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εάν μου επιτρέπετε, δεν θα το πω τυπικά, θα το πω 

ουσιαστικά. Η προγραμματική σύμβαση ορίζει συγκεκριμένα στο Άρθρο 4 επιτροπή 

παρακολούθησης όπου συμμετέχουν συγκεκριμένα.. ορίζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι 

είναι ακριβώς κάνουν αυτή τη δουλειά. Να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του έργου 

όπως αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση και να έχουν την εποπτεία της 

εφαρμογής του. Και προφανώς επειδή αυτό το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει επί 

συνόλου από δύο ή τρία άτομα ορισμένα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη 

συνδρομή και άλλων… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Πολύ ωραία. Ποιους έχουμε ορίσει εμείς ως Περιφέρεια; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εμείς σήμερα ορίζουμε με την απόφασή μας αφού 

προχωρήσουμε στην ψήφιση του θέματος για την ορθή παρακολούθηση εφαρμογή της 

παρούσας σύμβασης ορίζεται η επιτροπή αποτελούμενη από τους κυρία Χρυσούλα 

Φλώρου προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 

αναπληρωτή τον κύριο Φώτη Παπαευσταθίου προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης. 

Επίσης ορίζεται η κυρία Παναγιώτα Κοντογιάννη προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικών 

Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειάς μας με αναπληρώτρια 

την κυρία Ευαγγελία Τουρλάκη. Και από το ινστιτούτο Prolepsis ορίζεται η κυρία 

Αλεξάνδρα Φωσκόλου με αναπληρώτρια την κυρία Ματίνα Κούβαρη. 
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οι οποίοι έχουν αρμοδιότητες ποιες; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Η αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η παρακολούθηση 

της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1, δηλαδή είναι το έργο που 

κουβεντιάζουμε, η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και η 

παραλαβή των εργασιών μέχρι 30/11/22, έχει κάποια χρονοδιαγράμματα, 30/1/23, 

30/4/23, όπως καθώς και το σύνολο των εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση 

και συνάπτοντας τα σχετικά πρακτικά. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μέχρι τώρα υπήρχε τέτοια επιτροπή; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι, σε κάθε επιτροπή… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει, πολύ ωραία. Εγώ δεν μπόρεσα να τη βρω πουθενά. 

Τέλος πάντων, αυτούς τους ορίσατε με ποια κριτήρια κύριε Τασιέ; Εσείς τους ορίσατε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είναι οι εισηγήσεις των υπηρεσιών τώρα που 

ασχολούνται με το θέμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και της.. από την 

Διεύθυνση… 

ΧΡΟΝΑΣ: Έχουν δίκιο ότι είναι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Εδώ είναι η εισήγηση της υπηρεσίας η οποία θα 

επικυρωθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, αυτή που κρατάω στα χέρια μου. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αν εγώ σαν υγειονομικός, εγώ προσωπικά θέλω να δηλώσω 

ενδιαφέρον να συμμετέχω σε αυτή την επιτροπή για να ελέγξω κάποια πράγματα, 

μπορώ; Δίνετε το περιθώριο να εκφραστεί κάποιος την επιθυμία του να συμμετέχει σε 

μία τέτοια επιτροπή; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Εσείς αγαπητή κυρία Αγγελοπούλου δεν χρειάζεται να πάτε ως 

εκπρόσωπος των επιστημόνων. Βεβαίως και μπορείτε με την πολιτική σας ιδιότητα και 

έχετε και ηθική υποχρέωση να το πράξετε αυτό τη στιγμή που έχετε αντιληφθεί ότι κάτι 

δεν πάει καλά. Και αν θέλετε… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχω πράξει κύριε Αναγνωστάκη, ναι. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Να έρθουμε και εμείς να συνδράμουμε γιατί όντως είναι πολύ 

ουσιαστικό αυτό που λέτε. 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε πρόεδρε. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σύντομα θα σας ενημερώσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Η κυρία Αγγελοπούλου όπως σωστά αναφέρθηκε 

φυσικά και μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία και εκ της αρμοδιότητάς της 

στην εξέλιξη του προγράμματος. Κύριε Χρονά; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, γι’ αυτό το θέμα έχει συζητηθεί τρεις φορές σε 

οικονομική επιτροπή. Υπήρξαν συγκεκριμένες ψηφοφορίες. Το ποιος έχει ψηφίσει κατά 

και με τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία είναι στα πρακτικά, δεν θα επανέλθω. Όμως 

κάθε περιφερειακός σύμβουλος είτε είναι στην επιτροπή παρακολούθησης είτε όχι έχει 

δικαίωμα να ελέγξει. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Αυτό που σχολιάζουμε είναι ότι 

το δίνουμε σε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία το έργο, δεν έχουμε δυνατότητα να 

ελέγξουμε ούτε τι σόι διαγωνισμό κάνει, ούτε πως επιλέγει τα σχολεία. Το να συζητάμε 

όλα τα άλλα όταν ψηφίζουμε έχει τη δική του βαρύτητα αλλά να ξεκαθαρίσουμε τι 

ψηφίζουμε κάθε φορά. Εγώ τα έχω καταψηφίσει διαχρονικά και το καταψηφίζω και 

σήμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε ο κύριος Χρονάς είναι κατά. Η κυρία 

Αγγελόπουλου είστε τελικά; Για να καταγραφεί κυρία Αγγελοπούλου. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να είμαι κατά στο να προχωρήσει 

απλά επειδή έχω πάρα πολλά… Μάλλον θα απέχω από αυτή την ψηφοφορία μέχρι 

νεωτέρας. Στην επόμενη οικονομική επιτροπή θεωρώ ότι θα έχω κάποια στοιχεία πολύ 

σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα να σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ:  Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κατσιμίχα; 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Θα συμφωνήσω και εγώ με την κυρία Αγγελοπούλου, να μην 

επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πόλη της Θήβας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Μάλιστα. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Είμαστε εντάξει οι υπόλοιποι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οι υπόλοιποι είμαστε, εντάξει. Ωραία. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: …ο κύριος Αναγνωστάκης, κατά ο κύριος Χρονάς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ:  Ωραία ευχαριστώ πολύ. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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1. Εγκρίνει τη σύναψη και το ανωτέρω σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην 

κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 

έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό 

έτος 2022 – 2023» (και όχι για το σχολικό έτος 2021-2022 όπως εκ παραδρομής 

αποτυπώθηκε στον τίτλο του θέματος) και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την 

υπογραφή της.  

 

2. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής: 

• Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας με αναπληρωτή της τον Φώτιο Παπαευσταθίου Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Διοίκησης. 

• Παναγιώτα Κοντογιάννη Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της την 

Ευαγγελία Ντουλάκη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

Οι κ.κ. Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα και Σοφία Αγγελοπούλου-

Παπανικολάου δήλωσαν αποχή. 

Ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει απολογισμός για το συγκεκριμένο έργο που παράγεται καθώς και για 

το ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αφορά όλα τα σχολεία της Περιφέρειας 

αλλά γίνεται επιλογή σχολικών μονάδων μέχρι το ύψος εκείνο του 

προϋπολογισμού που διαθέτουν μπαίνοντας έτσι το ζήτημα των κριτηρίων της 

επιλογής κάποιας σχολικής μονάδας. 

Η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισε λευκό δεδομένου ότι αφορά 

πρόγραμμα το οποίο έρχεται η ανανέωσή του χωρίς να έχουν έναν απολογισμό 

του έργου της προηγούμενης υλοποίησης καθώς και για τους λόγους με τους 

οποίους διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή αυτό το πρόγραμμα. 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε: «Το Ινστιτούτο Προληπτικής, 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είναι μια αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας 

από το 1990.Πρόκειται για παρακλάδι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.Το 

Ινστιτούτο σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί ερευνητικά, εφαρμοσμένα και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, στους τομείς της επιδημιολογίας, της 

περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας και της προαγωγής της υγείας, πολλά 

από τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση υποκαθιστά τις δημόσιες υπηρεσίες, που όφειλαν να 

υλοποιήσουν το πρόγραμμα.Το εκπληκτικό είναι πως σχεδιάζει για μας….χωρίς 

εμάς, επιλέγοντας τα σχολεία που θα σιτιστούν, πως και με τι θα σιτιστούν. Με 

αυτή την αντίληψη εμείς θα καταψηφίσουμε την προγραμματική σύμβαση, 

αντιπροτείνοντας την συγκρότηση δημόσιας υπηρεσίας με την συνεργασία και 

των Δήμων.» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1394 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «Κατασκευή νέας 

περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο 

Λαμίας», Πρόγραμμα ένταξης: ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με 

προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) . 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

οικ.227143/11607/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την 

Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
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3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 

«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας περί «εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς 

Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ.92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για 

την ανάθεση και  κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

9. 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. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01. 

12. Την αριθμ. 50/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ : 6ΛΦΡ7ΛΗ-Υ2Υ), με την Έγκριση 5ης Τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 για την 

χρηματοδότηση του έργου: ‘’Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών 

εργασιών στο εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας’’. 

13. Την αριθμ. 1885/17-02-2022 (ΑΔΑ: 9Τ317ΛΗ-ΞΙ3) απόφαση έγκρισης 

δαπάνης πίστωσης για το έργο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσ/κου Ελέγχου. 

14. Την με αριθ. 189/2022 (ΑΔΑ:9Γ9Ν7ΛΗ-ΟΣΙ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η 

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

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 39ης/ 11-10-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σελίδα 273 από 297 

εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης. 

15. Την υπ. αριθμ.34957/24-02.-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΠΟΡ10-ΣΒΗ) Απόφαση 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ 

αριθ. ...../2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  

16. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Σχολικής Εφορείας Γενικού 

Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ. 

17. Την  αριθμ. 808/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 21ο/07-06-2022, θέμα 22ο και ΑΔΑ:9ΞΧ67ΛΗ-ΦΦΔ) με την 

οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η 

διακήρυξη και τα λοιπά  τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα 

διενεργήσει τη δημοπρασία. 

18. Την αριθμ 218677/11203/27-09-2022 (ΑΔΑ: 6Τ1Μ7ΛΗ-4Λ8) απόφαση της 

ΔΤΕ/ΠΣΕ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  

19. Τα φύλλα των εφημερίδων α)  “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 

(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Περίληψη της Διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ.πρωτ. οικ. 196061/9794 30-08-2022, ΑΔΑ: ΨΡ667ΛΗ-ΓΚ4  

και  ΑΔΑΜ:22PROC011160847 2022-08-30) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 28/9/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ 

20. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του 

έργου. 

21. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω 

ημερομηνία. 

 

Και επειδή: 

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 

2. Με τον διενεργηθέντα την  28/9/2022 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο 

θέμα έργου, έλαβαν μέρος τέσσερις (4) εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
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3. Με το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 

“ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ” με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 265264 και με 

ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δεκαοκτώ και πενήντα έξι τοις εκατό (18,56%) επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και με τη σειρά μειοδοσίας παραδεκτών 

προσφορών να διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α  Α/Α 

καταθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1  265264  ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 18,56 % 

2  265268  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. 
ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 

15,72 % 

3  263626  ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ  10,16 % 

4  265093  ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  5,00 % 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-

Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602). 

2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ” με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 265264 και με ποσοστό μέσης 

τεκμαρτής έκπτωσης δεκαοκτώ και πενήντα έξι τοις εκατό (18,56%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 22. 
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ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ναι. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας του σχολείου διασπά τον ενιαίο 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά εφόσον τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη και 

αρμοδιότητα των Δήμων θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Δήμος και όχι η Περιφέρεια. Γι’ αυτό 

θα ψηφίσουμε λευκό. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κάποιος άλλος; Είμαστε υπέρ οι υπόλοιποι; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι εγώ. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα με λευκό του κυρίου Χρονά. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/28-09-2022 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: 

«Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο 

Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας» (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602). 

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ” με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 265264 και με ποσοστό μέσης 

τεκμαρτής έκπτωσης δεκαοκτώ και πενήντα έξι τοις εκατό (18,56%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε λευκό επισημαίνοντας:«Ο 

εκκλησιαστικός χαρακτήρας του σχολείου διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης. Εφόσον τα σχολικά κτήρια είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των 

Δήμων θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Δήμος και όχι η Περιφέρεια….» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1395 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής 
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δήμων Λοκρών Αμφίκλειας - Ελάτειας - Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, 

προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

219539/11218/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την 

Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2.Το Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3.Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών  και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και 

εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών”.  

4.Την υπ’ αριθ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Απόφαση Υπουργείου 

Εσωτερικών “Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε 

θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας 

των Περιφερειών”. 

5.Την υπ’ αριθ. 44/5-3-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας περί “εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010”. 

6.Τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

7.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. 

8.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

9.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566  με  την Απόφαση 
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Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων αριθ. 51914/15-05-2019  (ΑΔΑ: 

6ΕΥΗ465ΧΙ8/ΩΧ8 )  ΣΑΕΠ 566 ΤΡΟΠ.0 με Κ.Α 2014ΕΠ56600004 και ενάριθμο έργο : 

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 

10.Την αριθ. 1155/2022 με ΑΔΑ:.91807ΛΗ-ΗΣΡ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το από 09-06-2022  πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 

οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση “ ΛΑΤΩ 

Α.Τ.Ε.” με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 253508  και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 

τριάντα εννέα  και δέκα οχτώ   επί  τοις εκατό (39,18%) επί των τιμών του τιμολογίου 

της μελέτης 

 

ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 

1. Με το από 06-09-2022  μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -  Επικοινωνία] της   χειρίστριας  της αναθέτουσας αρχής, 

κοινοποιήθηκε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία, 

το 1ο Πρακτικό και η 1155/2022 με  ΑΔΑ:. 91807ΛΗ-ΗΣΡ Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και 

ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης “ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε ” ως προσωρινού μειοδότη.  

2. Κατά την ανωτέρω  1155/2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν υποβλήθηκε ουδεµία ένσταση, εντός της προθεσμίας 

των δέκα  (10) ημερών, ήτοι   16-09-2022   και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., σύμφωνα με το 

άρθρο 4.3.1 της διακήρυξης.  

3. Με το από 19-08-2022   μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της    χειρίστριας  της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε 

από τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.  

4. Με τα  από 26-09-2022 και 27-09-2022  μηνύματα  μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του προσωρινού 

μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 27-09-2022     

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από  την προθεσμία  ηλεκτρονικής υποβολής, 

προσκομίσθηκαν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.  
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5. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται 

στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή Δημοπρασίας διαπίστωσε 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα αιτούμενα αντίγραφα, είναι νόµιµα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

διακήρυξης δημοπρασίας.  

6. Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε στις  28-09-2022   από την Επιτροπή 

δημοπρασίας και υποβλήθηκε στις 28-09-2022  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ   [Ενέργειες -  Επικοινωνία]  προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

7. Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 

(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης, 

διαβιβάζεται ο φάκελος στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης 

της σύµβασης. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΒΟΥΡΛΩΝ.” με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184506 

Την κατακύρωση της σύµβασης του υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση 

“ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. με   Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 253508  και ποσοστό  μέσης τεκμαρτής 

έκπτωσης τριάντα  εννέα  και δέκα οχτώ   επί  τοις εκατό (39,18%) επί των τιμών του 

τιμολογίου  της μελέτης 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 23 «Έγκριση 2ου πρακτικού για 

συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου στην Φθιώτιδα». 

ΧΡΟΝΑΣ: Συμφωνάμε. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/28-09-2022 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, 

με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184506, του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού 

οδικού δικτύου περιοχής δήμων Λοκρών Αμφίκλειας - Ελάτειας - Καμένων 

Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της 

εργοληπτικής επιχείρησης “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.”. 

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΛΑΤΩ 

Α.Τ.Ε.” με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 253508 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 

τριάντα εννέα και δέκα οχτώ επί τοις εκατό (39,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της 

μελέτης 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1396 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 4oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση 

πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 

2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 

 Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

216426/11063/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την 

Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 
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«Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Στερεάς Ελλάδας περί «εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς 

Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ.92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για 

την ανάθεση και  κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

9. 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. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 

2020ΕΠ06600006 

12. Την απόφαση με αρ.πρωτ.  83/10-04-2020   (ΑΔΑ: 981Β7ΛΗ-Β6Ξ) του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε με την οποία εγκρίθηκε πρόταση έγκρισης της 

ΣΑΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2020 και προτάθηκε η ένταξη του 

έργου στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066. 

13.  Την με αρ.πρωτ.  41710/27-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΞΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦ5 ) Συλογική 

Απόφαση Εργων  του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε 

το έργο στην ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2020ΕΠ06600006 και προϋπολογισμό 900.000,00 €. 

14. Την με αρ. 70/23-11-2020 πράξη ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

15. Την προγραμματικη σύμβαση μεταξύ της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
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16. Την αριθμ. 39/2021 (Αριθμός Πρακτικού 2/14-01-2021, θέμα 21ο και 

ΑΔΑ:6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η 

διακήρυξη και τα λοιπά  τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα 

διενεργήσει τη δημοπρασία. 

17. Την αριθμ 45125/2287/04-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ11Ε7ΛΗ-ΨΛΥ) απόφαση της 

ΔΤΕ/ΠΣΕ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  

18. Τα φύλλα των εφημερίδων α)  “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 

(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Περίληψη της Διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ.πρωτ. οικ. 19826/1033/29-01-2021, ΑΔΑ:ΨΔ427ΛΗ-ΒΜ5 

και  ΑΔΑΜ: 21PROC008074459 2021-02-01) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις            09-03  2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. 

19. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε 

ΑΔΑΜ: 20PROC008079531 2021-02-02  

20. Το από 09–03–2021 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου του θέματος. 

21. Την αριθµ.634/2021 (Αρ.Πρακτ. 18/11-05-2021, Θέμα 28ο, 

ΑΔΑ:61ΞΖ7ΛΗ-ΗΧΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε 

την οποία εγκρίθηκε το από 09-03-2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που αφορά 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των 

εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος 

η εργοληπτική επιχείρηση «Κ /ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 183508 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 

έκπτωσης σαράντα οκτώ και εξήντα τέσσερα τις εκατό (48,64 %) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

22. Την αριθµ.1374/2022 (Αρ.Πρακτ. 26/05-10-2022, Θέμα 26ο, 

ΑΔΑ:6Φ8Ω7ΛΗ-Α2Θ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε 

την οποία εγκρίθηκε το α) από το υπ’αριθμ. 2/15-09-2021 Πρακτικό Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 

του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και β)Δεν 

κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 

183508,για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας . 

23. Την αριθµ.1156/2022  (Αρ.Πρακτ. 31/24-08-2022, Θέμα 21ο, 

ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε 

την οποία εγκρίθηκε το α) από το υπ’αριθμ. 3o/11-07-2021 Πρακτικό Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 

του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και 

β)κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΔΑΣ Β. - 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS”, με Α.Α. 

Προσφοράς�ΕΣΗΔΗΣ: 185450 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο 

και εξήντα ένα τοις εκατό (42,61%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 

1) με το από 31-08-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  , χειριστή της 

αναθέτουσας αρχής, με το οποίο καλεί  τους οικονομικούς φορείς εντός (5) πέντε 

ημερών να παρατείνουν την ισχύ της  προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής τους στον 

εν λόγω διαγωνισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού από 

δεκαοκτώ (18) σε είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι ημερομηνία λήξης στις 05/12/2022. 

2) με το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  , χειριστή της 

αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το 3ο Πρακτικό και την με αρ. 1156/2022 

(ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας  περί έγκρισης του από 11-07-2022  3ου Πρακτικού με το οποίο κατακυρώνει τη 

σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. 

Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS». 

3) με το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα  «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 

Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS» με το οποίο αιτήθηκε παράταση της 

υποβολής των αποδοχών κατά 10 ημέρες λόγω μη  ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

έγκρισης παράτασης εγγυητικής από το αρμόδιο φορέα. 
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4) με το από 04-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

με το οποίο υπέβαλλε  υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς του  

ψηφιακά υπογεγραμμένη έως 05-12-2022 και  αιτήθηκε την παράταση της υποβολής 

εγγυητικής επιστολής λόγω μη έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ με επισυναπτόμενο το e-

protokollo του ΤΜΕΔΕ. 

5) με το από 06-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της 

αναθέτουσας αρχής, με το οποίο χορηγεί  στον οικονομικό  φορέα «ΜΑΡΔΑΣ Β. - 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS» παράταση  (10) δέκα 

ημερών για την υποβολή της παράτασης  ισχύος της  προσφοράς και της εγγυητικής 

συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό σε απάντηση του από 02-09-2022 

ηλεκτρονικού μηνύματος . 

6) Ο οικονομικός  φορέας «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε 

"MSKAT CIVIL WORKS» δεν παρέτεινε την ισχύ της  προσφοράς και εγγυητικής 

συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό 

7) με το από 08-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

με το οποίο υπέβαλλε   την παράταση της  εγγυητικής επιστολής από το ΤΜΕΔΕ έως 04-

01-2023. 

8) Με το από 16-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της 

αναθέτουσας αρχής, με το οποίο  ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ , η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 

διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  το 

άρθρο 4.2 της διακήρυξης  ως μοναδικό εναπομείναντα μειοδότη με παράταση της 

οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής διότι η εργοληπτική επιχείρηση  

«ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS» δεν 

ανανέωσε την ισχύ της οικονομικής προφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής.  

7) Με το από 22-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] με το οποίο υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ . 
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8) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο εντύπων 

δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  που 

υποβλήθηκαν με την  αρ. πρωτ.  216426/11063/23-09-2022 αίτησή του , εντός της 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 γ της διακήρυξης.   

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής 

επιχείρησης ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 

της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν  υπήρχαν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή 

ανακριβή,υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και 

εμπρόθεσμα και  αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 

με τα άρθρα  22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. Επίσης ήταν σε ισχύ τόσο κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής τους μετά 

την πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή .  

Λόγω των παραπάνω  η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τη κατακύρωση της 

σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. 

Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534 για τους παραπάνω λόγους. 

1) Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 04-10-2022 από την  Επιτροπή 

δηµοπρασίας και υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 

(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης, 

διαβιβάζεται ο φάκελος στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης 

ή μη της σύµβασης.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

1. Την ανάκληση της αριθµ.1156/2022  (Αρ.Πρακτ. 31/24-08-2022, Θέμα 

21ο, ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το α) από το υπ’αριθμ. 3o/11-07-2021 Πρακτικό 

Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 

110705 του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και 

β)κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΔΑΣ Β. - 
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ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS”, με Α.Α. 

ΠροσφοράςΕΣΗΔΗΣ: 185450 λόγω της μη ανταπόκρισης της παραπάνω εργοληπτικής 

επιχείρησης  στο κάλεσμα της αναθέτουσας αρχής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

του ΕΣΗΔΗΣ για παράτασης της ισχύος  της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής 

τους . 

2. Την έγκριση του από 04-10-2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705  του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ». 

3. Την κατακύρωση της σύµβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534 και ποσοστό μέσης 

τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα τρία και τριάντα τρία τοις εκατό (33,33%) επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 24 «4ο πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών ‘Αποπεράτωση πολυδύναμου ιατρείο Μαλεσίνας’». 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε εγώ στο 22 και στο 23 ψηφίζω υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε τώρα στο 24. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Εμείς ψηφίζουμε υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κυρία Αγγελοπούλου; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι υπέρ. 

ΧΡΟΝΑΣ: Συμφωνούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Αναγνωστάκη εσείς υπέρ; Ωραία. Πάμε στο θέμα 

25. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Στο 24 μόνο μία μικρή παρατήρηση. Θα συμφωνήσουμε 

αναγκαστικά αλλά ο πρώτος ανάδοχος είχε δώσει έκπτωση 42,67%. Μέσα από την 

διαδικασία που πάμε στον δεύτερο ανάδοχο αν δεν κάνω λάθος έχουμε ένα ποσοστό της 

τάξης του 33,33%. Δηλαδή έχουμε μία ποσοστιαία διαφορά 9,5 περίπου μονάδων, 9.3 

4%. Μήπως για όλους μας θα ήταν φρόνιμο να πάει στο Τεχνικό Συμβούλιο και να 
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έχουμε τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου; Γιατί το λέω αυτό; Γιατί υπάρχει μία διάταξη 

που λέει ότι αν υπάρχουν 10 μονάδες διαφορά θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση της 

πρότασης, της προσφοράς τέλος πάντων. Εδώ έχουμε μία μείωση στην ουσία 9,34% 

δηλαδή κοντεύει το 10%. Δεν είναι κάτι που σας προβληματίζει; Μόνο εμένα 

προβληματίζει; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Παπαναστασίου. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Έχει αποσυρθεί ο πρώτος ανάδοχος, δεν έδωσε παράδοση της 

προσφοράς του. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι βρε καλέ μου Τάσο το αντιλαμβάνομαι. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Άρα δεν μπαίνει σε διαδικασία να το συγκρίνουμε με κάτι, έχει 

αποσυρθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ο κύριος Αναγνωστάκης απλώς λέει κατά αναλογία. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ηθικό είναι το πρόβλημα. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Το καταλαβαίνω. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Έρχεται ο δεύτερος από πίσω, δίνει μία άλλη έκπτωση. Θα μου 

πεις ήταν ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άρα δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει ότι ήταν 

στημένο, ΟΚ. Αλλά οι 10 μονάδες διαφορά ρε Τάσο δεν είναι αρκετά σοβαρό; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ο κύριος Αναγνωστάκης το λέει κατ’ αναλογία αν θα 

μπορούσε… 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Είναι με την έννοια ότι είναι οικοδομικό έργο… 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Μην σας κουράσω, τον προβληματισμό μου τον έβαλα, βλέπω 

ότι και η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση να προχωρήσουμε και οι συνάδελφοι δεν έχουν, 

προχωράμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Οπότε είμαστε ομόφωνα έτσι; 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

1. Ανακαλεί την αριθµ.1156/2022 (Αρ.Πρακτ. 31/24-08-2022, Θέμα 21ο, 

ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) απόφασή της , µε την οποία εγκρίθηκε το α) από το υπ’αριθμ. 

3o/11-07-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
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δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και β)κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου 

στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε 

"MSKAT CIVIL WORKS”, με Α.Α. ΠροσφοράςΕΣΗΔΗΣ: 185450 λόγω της μη ανταπόκρισης 

της παραπάνω εργοληπτικής επιχείρησης στο κάλεσμα της αναθέτουσας αρχής μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για παράτασης της ισχύος της προσφοράς και 

της εγγυητικής συμμετοχής τους . 

2. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 4/04-10-2022 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου 

«Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας». 

3. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534 και ποσοστό 

μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα τρία και τριάντα τρία τοις εκατό (33,33%) επί των 

τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1397 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης έργου: «Μελέτη βελτίωσης 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 

1.211.840,00€ με ΦΠΑ. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

221099/3805/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την 

Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

Σε συνέχεια της υπ' αρ.5473/23-12-2021 (ΑΔΑ 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) πρόσκλησης 

της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20ΐ4-

2020», η Π.Ε. Φωκίδας προκειμένου να προβεί σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 

έργου για την βελτίωση των υποδομών εγγείων βελτιώσεων, εισηγήθηκε την ένταξη στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα Μελέτης βελτίωσης υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. 

Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την 30/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Στην συνέχεια τηρώντας την διαδικασία των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/16 

εκτελέστηκε η ανωτέρω μελέτη σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε από την 
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 

Κατόπιν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση εμπρόθεσμα στα πλαίσια της ανωτέρω 

πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία. 

Για την εν λόγω μελέτη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Φωκίδας εξέδωσε την 

από 10-8-2022 βεβαίωση περαίωσης . 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2.1.στ. του Ν.4735/2020 

προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή « στ. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών , υπηρεσιών και 

προμηθειών , ανεξαρτήτως προϋπολογισμού , πλην των περιπτώσεων απευθείας 

ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων 

του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α'147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή 

των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας , σύμφωνα με το άρθρο 189 του 

ν.4412/2016 ». 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της μελέτης 

«Μελέτη Βελτίωσης υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π. Ε. Φωκίδας» από την 

εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α. Ε.» . 

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε στο θέμα 25 «Παραλαβή μελέτης ‘Βελτίωση 

υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Φωκίδας’». 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε πρόεδρε εμείς θα την ψηφίσουμε, θα συμφωνήσουμε για την 

παραλαβή εάν και αφορά παραλαβή επειδή πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση και 

απ’ ότι διέγνωσα μία πολύ καλή μελέτη για την λειτουργία των ΤΟΕΒ Φωκίδας που είναι 

σημαντικοί παράγοντες για την ορθολογική διαχείριση του αγροτικού κόσμου, 

πληθυσμού αλλά και για την βοήθεια του μελλοντικού φράγματος το οποίο πρόκειται να 

γίνει στην διευρυμένη περιοχή, εμείς το ψηφίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; 

ΧΡΟΝΑΣ: Συμφωνούμε. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Συμφωνούμε. 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ: Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είμαστε λοιπόν ομόφωνα. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη έργου: «Μελέτη βελτίωσης υποδομών 

εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 

1.211.840,00€ με ΦΠΑ, από την εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1398 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: 

«Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, 

σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022. 

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 

221959/11333/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την 

Επιτροπή και  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2. Με την υπ. αριθμ. 85215/26-08-2019 (Α∆Α: 6ΥΥΛ465ΧΙ8-ΚΨ8) Συλλογική 

Απόφαση Έργων εντάχθηκε το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2019ΕΠ06600026 και 

προϋπολογισμό 2.360.000,00 €. 

3. Την αρ. 23/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας (Πρακτ.1/29-01-2020 Θέμα 17ο) με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του  

Πίνακα υποέργων του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και σύμφωνα με την οποία το έργο αναλύεται σε 

ένδεκα (11) υποέργα, εκ των οποίων το 10ο υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αποτελεί το αντικείμενο της  τεχνικής μελέτης του 

θέματος. 
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4. Με την από 31-08-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε.Θεσσαλίας& Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η  υλοποίηση 

του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» 

5. Με την αριθμ.1815/2020 (Αριθμός Πρακτικού 49/28-12-2020, θέμα 29ο 

και ΑΔΑ:ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η 

διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα 

διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.  

6. Με την αριθμ. 1120/2021 (ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ 31/10-08-2021, ΘΈΜΑ 23ο 

ΑΔΑ:68Θ07ΛΗ-ΒΘΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που έγινε στις 21-07-2021 και 

κατακυρώθηκε  η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση: «Κ/Ξ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ. – 

ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.» με προσφερόμενη έκπτωση 59,89 % επί των τιμών του τιμολογίου 

της μελέτης. 

7. Την από  20-10-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009431032), για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος, με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες,  ήτοι την  20-10-

2022,  ποσού 79.153,74 χωρίς ΦΠΑ . 

8. Την υπ΄αριθμόν 256501/15054/16-11-2022 (ΑΔΑ:6ΙΔΖ7ΛΗ-6Ψ9) 

Απόφαση έγκρισης  του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος. 

και επειδή  

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση των απαραίτητων 

εργασιών επισκευής-συντήρησής του Κέντρου Υγείας Στυλίδας. Όλες οι εργασίες 

αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου βασικών κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών  

Υποδομών και Εγκαταστάσεων χωρίς να γίνεται επέμβαση και τροποποίηση των 

χαρακτηριστικών του κτηρίου και κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργικότητα  του 

κέντρου υγείας , καθώς η επί πολλές δεκαετίες έλλειψη συντήρησης του κτιρίου , είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία εκτεταμένων φθορών  

2. Ήδη έχουν υλοποιηθεί εργασίες όπως καθαίρεση και επανακατασκευή της 

επικεράμωσης της ξύλινης στέγης με σανίδωμα, υγρομόνωση και θερμομόνωση, 

τοποθέτηση υδρορροών για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων της στέγης όπου 

απαιτείται. Επίσης  επισκευή-συντήρηση επιχρισμάτων τοίχων και ορόφων και 
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επανακατασκευή τους σε σημεία όπου υπήρχαν αποκολλήσεις καθώς και εσωτερικούς 

χρωματισμούς. Παρόλα αυτά οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

3. Με την από 15-9-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος δηλώνει την επιθυμία για 

την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά έξι 

(6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022. 

4. Παρόλο ότι για την ολοκλήρωση του έργου με την υλοποίηση των 

υπόλοιπων εργασιών, δεν απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκτίμηση της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες το επόμενο χρονικό 

διάστημα και την ροή χρηματοδότησης, το έργο δύναται να ολοκληρωθεί σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

Εισηγούμαι 

την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του 

έργου μέχριτις20-12-2022 «με αναθεώρηση» , με την επιμήκυνση του 

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 

4938/2022.  

Η παρούσα εισήγηση όπως και τα υπόλοιπα κατατεθέντα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Πάμε και στο θέμα 26 «Έγκριση επιμήκυνσης 

χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 153». 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ένα σχόλιο θέλω αγαπητέ κύριε Τασιέ. Για πρώτη φορά από 

την στιγμή που η κυβέρνηση ψήφισε την διάταξη να έχουν τη δυνατότητα οι ανάδοχοι 

να αιτούνται εξαμηνιαία παράταση και να την παίρνουν, για πρώτη φορά η υπηρεσία μας 

λέει ότι δεν πρέπει να δοθεί το εξάμηνο αλλά να δοθεί μέχρι 20/12/22 δηλαδή στην 

ουσία 2 μήνες. Εάν είχαμε αυτή τη δυνατότητα γιατί δεν το κάναμε και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις; 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Να απαντήσω κύριε; Να απαντήσω; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ναι καλή μου κυρία. 

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Γιατί σε αυτή την περιφερειακή αρχή τα πάντα είναι α λα καρτ κύριε 

συνάδελφε. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση… 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έπρεπε να σηκώσεις και το χέρι όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Κύριε Παπαναστασίου θέλετε κάποιο σχόλιο επί αυτού; 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Όχι, ο νόμος ισχύει απλώς έχει συμφωνήσει και ο ανάδοχος να 

το κλείσει λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε, το ξέρετε. 

ΧΡΟΝΑΣ: Της φύσης του έργου Τάσο. Της φύσης. Έβαζε νερά η οροφή.  

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ακριβώς. 

ΧΡΟΝΑΣ: Τα ξέρουμε. Κάντε μία εισήγηση της προκοπής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Είναι μέχρι 6 μήνες έτσι; Ωραία. Οπότε είμαστε υπέρ 

του θέματος έτσι;  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το σημειώσατε κύριε Τασιέ ότι δεν είναι ολοκληρωμένη εισήγηση και 

αυτή; 

(Διάλογος εκτός μικροφώνου, δεν καταγράφεται) 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Μην επαναλαμβάνεστε, πείτε κάτι καινούργιο. Αυτό που λέτε το 

έχουμε εμπεδώσει άπαντες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Βελτιώνοντας τα στατιστικά υπέρ της άποψής σας ναι.  

ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Γιατί στατιστικά σήμερα είπε ότι ήταν ολοκληρωμένες οι εισηγήσεις. 

ΧΡΟΝΑΣ: Να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Άμα είναι δύο από τα 27 θέματα; 

ΧΡΟΝΑΣ: Κύριε Τασιέ; Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι. Το τελευταίο διάστημα 

έχω μία πιο συχνή επαφή με την Γενική Διεύθυνση τον κύριο Παπαναστασίου. Επειδή 

υπογράφει όλες τις εισηγήσεις μη νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη 

σύνταξή τους.  

ΧΡΟΝΑΣ: Η ουσία ποια είναι; Ότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πρέπει να 

υπάρξει παρέμβαση στις Περιφερειακές Ενότητες, στις υπηρεσίες. Τα χειρότερα είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Ήρθε από κει ο Τάσος απ’ ότι βλέπω οπότε τη 

συνεχίζετε την κουβέντα. Άρα στο 26 είμαστε όλοι υπέρ έτσι; 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι. 

ΧΡΟΝΑΣ: Ναι. 
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Υπέρ αλλά με τη δυνατότητα… δηλαδή σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις, τώρα κουράζω αλλά για ένα λεπτό μόνο γιατί έχει αξία κατά τη γνώμη μου, 

μπήκε η λογική, και είναι και ο νομικός σύμβουλος εδώ, ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε 

ψηφοφορία ο νόμος. ΟΚ, το αντιλαμβάνομαι αυτό, είναι μία διάταξη την οποία κάνουν 

χρήση οι ανάδοχοι. Ή τους δίνουμε το εξάμηνο λοιπόν ή είναι στην κρίση της 

οικονομικής επιτροπής κάθε φορά να λέει όχι στο αίτημα ή να μειώνει τη διάρκεια που 

αιτούνται οι ανάδοχοι. Με αυτό εδώ, το σημερινό. Ανεξάρτητα από τη φύση Τάσο, δεν 

με αφορά εμένα, με αφήνει παγερά αδιάφορο εάν βάζει νερά ή όχι. 

ΧΡΟΝΑΣ:… είναι υποχρεωτικός κύριε Αναγνωστάκη. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ένα λεπτό Τάσο, να γίνει αντιληπτό τι λέω. Εμένα μία αφορά 

ότι είχε έρθει ως θέσφατο και ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετική αντιμετώπιση στα 

αιτήματα των ανάδοχων. Μιλώ πάντα για την θεσμοθετημένη δυνατότητα εξάμηνης 

παράτασης ενώ σήμερα η παρέμβαση της Τεχνικής υπηρεσίας, και καλώς πράττει, λέει 

παιδιά όχι έξι μήνες δύο μήνες. Αυτό πρέπει να μας δημιουργήσει το δεδικασμένο και το 

προηγούμενο για να έχουμε ανάλογα τέτοιου είδους συμπεριφορές και σε άλλες 

περιπτώσεις που αιτούνται διάφοροι παρατάσεις.  

ΧΡΟΝΑΣ: Πιέζουμε δηλαδή τον ανάδοχο να συμφωνήσει. Αυτή είναι η ουσία. 

Αφού η κυβέρνηση του δίνει το δικαίωμα χαζός είναι; Γι’ αυτό καταγγέλλουμε την 

κυβέρνηση. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ρε συ Τάσο, εσύ την καταγγέλλεις την κυβέρνηση. Η 

περιφερειακή πλειοψηφία καλύπτεται πίσω από αυτό για να καλύψει την έλλειψη της 

χρηματοδότησης.. 

ΧΡΟΝΑΣ: Η περιφερειακή πλειοψηφία είναι προέκταση, το μακρύ χέρι της 

κυβέρνησης. Εγώ την καταγγέλλω, αυτή την αξιοποιεί. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: ΟΚ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ κ. ΤΑΣΙΟΣ: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι. 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: 
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«Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, 

μέχρι τις 20-12-2022 «με αναθεώρηση», με την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος 

της εκτέλεσής του σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1399 
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η 

παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα 

μέλη, ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   ΤΑ ΜΕΛΗ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Αριστείδης Τασιός    Ηλίας Κυρμανίδης    Ελένη Παναγιώτου 

 

Δημήτριος Βουρδάνος  

 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης  

 

Ηλίας Μπουρμάς 

 

Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα 

 

Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου 

 

Δημήτριος Αναγνωστάκης 

 

Κατερίνα Μπατζελή 

 

Αναστάσιος Χρονάς  
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Παράρτημα 

Ενυπόγραφες εισηγήσεις, υπηρεσιακά 

έγγραφα αλλά και κάθε στοιχείο που 

κατατέθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 

της παρούσας Οικονομικής Επιτροπής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Λαμία,  07 - 10 - 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Αριθμ. πρωτ.: (οικ) 229961/1623 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Αρ. τηλεφ. 
E-mail 
 

 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Eλένη Παναγιώτου 
: 22313-54707 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
 
 
 

           ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Παρακαλούμε, να συμμετάσχετε στην 39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος - Λαμία),  η οποία, σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 και β) την αρ. πρωτ. 
46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με 
τηλεδιάσκεψη,  μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr). 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 απόφασης του 
Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ορεινής – 
Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών (3) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη 
συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 
«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του 

Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου 81 (Τεχνικού 

Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr
https://epresence.gov.gr/
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, 
Π.Ε. Φωκίδας. 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 
10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, 
Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 
Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για 
ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ. 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και 
αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 
22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022». 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

στη Βοιωτία. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού 
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων 
έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, 
συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173548. 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών δρομολογίων 

αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική 
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 
συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών δρομολογίων 
αρμοδιότητας  Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική 
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 
συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€  και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η& 4η /2022 κατάσταση). 

ΔΑΠΑΝΕΣ       

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. 
Φθιώτιδας, έτους 2022» και  Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον  Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για 
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 

  
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευση 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 2022, Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 

(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 

2022, Π.Ε. Βοιωτίας. 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-0ΑΦ απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη 
θέση Γέφυρα Τατάρνας). 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-Χ1Φ απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», 
του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  2014ΕΠ56600011, σύμφωνα 
με την  υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από   χιονοπτώσεις 
και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 21/01/22 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.                                                             
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 
σχολικό έτος 2021 - 2022» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών 
εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας», Πρόγραμμα ένταξης:  ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με 
Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) . 
 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: 

«Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμων Λοκρών Αμφίκλειας 
- Ελάτειας - Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ. 
 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 4oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με 
προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης έργου: «Μελέτη βελτίωσης υποδομών εγγείων 

βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.211.840,00€ με ΦΠΑ. 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Επισκευή - συντήρηση 

Κέντρου Υγείας  Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν.4938/2022. 
 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών ωρίμανσης οδικών 

έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της 
Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων» 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

                       ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

Αποδέκτες για ενέργεια: 

α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
- κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους: 
1. Δημήτριο Βουρδάνο  
2. Κωνσταντίνο Καραγιάννη 
3. Ηλίας Μπουρμάς  
4.Βασιλική Κοροπούλη - Κατσιμίχα 
5. Σοφία Αγγελοπούλου - Παπανικολάου 
6. Δημήτριο Αναγνωστάκη 
7. Κατερίνα Μπατζελή 
8. Αναστάσιο Χρονά 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
 
- κ.κ Αντιπεριφερειάρχες: 
1. Αριστείδη Τασιό 
2. Ηλία Κυρμανίδη  
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας) 
 

β) Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.  
(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας) 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  

• Γραφείο Περιφερειάρχη 

• Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 

• Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε. 

• Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

• Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

• Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Π.Σ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν τους 
        Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητάς τους) 

• Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 

• Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.   
 

Εσωτερική διανομή: 
Δ/νση Διοίκησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Λαμία,  11- 10 - 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Αριθμ. πρωτ.: (οικ) 232886/1649 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Αρ. τηλεφ. 
E-mail 
 

 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ελένη Παναγιώτου 
: 22313-54707 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
 
 
 

            
 
 
 
 

            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 

όροφος - Λαμία), συνήλθε σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 και β) την αρ. πρωτ. 

46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr 

(https://epresence.gov.gr), σήμερα 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε 

(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2/9-01-2022 

(ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-8Ε6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 

ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ρ7ΛΗ-ΑΡΑ) απόφασή της. Δυνάμει της 

υπ΄αριθμ. (οικ.) 229961/1623/7-10-2022 πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  η Επιτροπή συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που 

έλαβαν αριθμό απόφασης από  1371 έως 1399 ,έτους  2022. 

 
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 04/11/2022 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που αφορά 
τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  
Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη 
:  2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ και 
δικαιωμάτων προαίρεσης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία   η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης  

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr
https://epresence.gov.gr/
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1372 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αρ. Α630/2022 απόφασης του 
Ε΄Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα η μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1373 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ  
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ορεινής – 
Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών (3) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη 
συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 
«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1374 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου 81 (Τεχνικού 
Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1375 
 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω κήρυξης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, 
Π.Ε. Φωκίδας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1376 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 
10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1377 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, 
Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1378 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 
Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για 
ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία . 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1379 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των 
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και 
αναβάθμισης υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 
22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022». 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1380 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
στη Βοιωτία. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1381 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού 
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων 
έργου και οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, 
συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173548. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1382 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών δρομολογίων 

αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική 
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 
συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1383 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών δρομολογίων 
αρμοδιότητας  Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική 
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 
συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€  και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1384 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η& 4η /2022 κατάσταση). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1385 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ       

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. 
Φθιώτιδας, έτους 2022» και  Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον  Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για 
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1386 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευση 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 2022, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1387 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 

(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 
2022, Π.Ε. Βοιωτίας. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1388 
 
Προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό να προηγηθεί η συζήτηση του τακτικού 

θέματος 27.  

Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1389 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών ωρίμανσης οδικών 

έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της 
Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων» 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1390 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 220890/577/28-09-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΧΚ7ΛΗ-0ΑΦ απόφασης 
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του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη 
θέση Γέφυρα Τατάρνας). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1391 
 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 217970/564/28-09-2022 με ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-Χ1Φ απόφασης 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1392 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», 
του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  2014ΕΠ56600011, σύμφωνα 
με την  υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από   χιονοπτώσεις 
και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 21/01/22 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.    
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1393 
 
 
                                                          
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο 
«Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος 
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 
σχολικό έτος 2021 - 2022» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός 
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1394 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών 
εργασιών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας», Πρόγραμμα ένταξης:  ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με 
Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) . 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1395 
 
 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: 

«Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής δήμων Λοκρών Αμφίκλειας 
- Ελάτειας - Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 950.000,00€ με ΦΠΑ. 
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Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1396 
 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 4oυ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με 
προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1397 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης έργου: «Μελέτη βελτίωσης υποδομών εγγείων 

βελτιώσεων των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.211.840,00€ με ΦΠΑ. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1398 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Επισκευή - συντήρηση 

Κέντρου Υγείας  Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν.4938/2022. 
Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1399 
 
 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και 
στο site της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 
 

 

 

 

                           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

11η Οκτωβρίου 2022, Τρίτη, 10:00 π.μ. 

Δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. 

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2023 

και την απεργία στις 9 Νοέμβρη. 

Ως  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  επισημαίνουμε  :  Το  προσχέδιο  του 
προϋπολογισμού για  το 2023,  επιβεβαιώνει πως οι λαϊκές ανάγκες θα 
συνεχίσουν  να  συνθλίβονται  στις  συμπληγάδες,  αφενός  της 
δημοσιονομικής  πειθαρχίας  κι  αφετέρου  της  στήριξης  της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, που για τον λαό σημαίνουν νέα βάρη. 

Αρκούν δύο μεγέθη  του προσχεδίου  για  να  επιβεβαιώσουν αυτόν  τον 
απροκάλυπτα ταξικό χαρακτήρα….   Από τη μία τα 14 δισεκατομμύρια. 
που  θα  κατευθυνθούν  για  τη  στήριξη  των  επενδυτικών  σχεδίων…..  κι 
από  την άλλη  τα μόλις 3,5  δισεκατομμύρια που προορίζονται  ‐  δήθεν 
για την "ανακούφιση" του λαού ‐ που θα βγουν πάλι από τις τσέπες και 
τους φόρους των λαϊκών νοικοκυριών. 

Όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια συνεχώς μεγαλώνει και τα σύννεφα 
μιας  νέας  καπιταλιστικής  κρίσης  πυκνώνουν,  καθιστώντας  τις 
προβλέψεις του προσχεδίου αβέβαιες…. και τον κίνδυνο για νέα μέτρα 
σε βάρος του λαού παραπάνω από πιθανό. 

Λέμε ξεκάθαρα….Καμιά προσδοκία δεν πρέπει να υπάρχει από τα μέτρα 
ΕΕ ‐ κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, που θωρακίζουν τα 
κέρδη  του  κεφαλαίου  με  νέους  «κόφτες»  στις  ανάγκες  των  λαϊκών 
στρωμάτων…..  Καμιά  ανοχή  δεν  πρέπει  να  δείξει  ο  λαός  στη 
βαρβαρότητα με τα παγωμένα σπίτια και σχολεία, 

Απολύτως  αναγκαίος  είναι  ο  επίμονος  αγώνας  για  πραγματική 
ανακούφιση από την ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα και βασικά αγαθά. 
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Ήρθε η ώρα η αγανάκτηση και η οργή να μετατραπούν σε οργανωμένο 
αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής… του βιοτικού επιπέδου… και του 
εισοδήματος της εργατικής λαϊκής οικογένειας. 

Σε  αυτά  τα  πλαίσια  στηρίζουμε  την  πανελλαδική  απεργία,  στις  9  του 
Νοέμβρη,  που  εκφράζει  την  αταλάντευτη  θέληση  μας  για  αξιοπρεπή 
ζωήμε σύγχρονα δικαιώματα και προοπτική. 

Ειδικότερα ζητήματα. 

Σχετικά με την αξιοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων. 

Είναι  ευρύτερα  γνωστές  οι  προγραμματικές  συμβάσεις  που  έχει 
συνάψει  η  Περιφέρεια,  κατά  καιρούς,  με  Δήμους  και  άλλους 
κοινωνικούς  φορείς  της  περιοχής….  συνεκτιμώντας    την  σχετική  τους 
αδυναμία  να  υλοποιήσουν  έργα  της  δικής  τους  αρμοδιότητας,  που 
αξιολογούνται σαν χρήσιμα και αναγκαία…. 

Με αυτά τα δεδομένα, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  ζητούμε ολοκληρωμένη 
ενημέρωση – συζήτηση……….. 

1. Πόσες και ποιες προγραμματικές συμβάσεις τέτοιου είδους είναι 
σε  εξέλιξη  και  ποιο  είναι  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της 
κάθε μιας από αυτές… Ποιες καθυστερούν και για ποιους λόγους. 

2. Πως  εξελίσσεται  η  διαδικασία  προώθησης  τέτοιων 
προγραμματικών  συμβάσεων….  Πως  υποβάλλουν  αιτήματα  οι 
Δήμοι  (  Με  δική  τους  πρωτοβουλία  ή  ύστερα  από  δημοσίευση 
σχετικής  πρόσκλησης  )  και  με  ποια  κριτήρια  αξιολογούνται  από 
την  Περιφέρεια….  Αν  επικρατούσα  αντίληψη  είναι  η  ιεράρχηση 
των αναγκών ή πολιτική επιρροή και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 

Ζητάμε,  επίσης,  ουσιαστική  συζήτηση  και  προγραμματισμό  για  την 
επιλογή θεμάτων, που σχετίζονται με ανάγκες της Περιφέρειας και στα 
οποία  θα  μπορούσε  να  συνεισφέρει  η  πανεπιστημιακή  έρευνα….. 
αξιοποιώντας αντίστοιχα προγραμματικές συμβάσεις. 

Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  κρίνουμε  σκόπιμο  και  αναγκαίο  να 
δημοσιεύεται κατ’ έτος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα 
συμπεριλαμβάνει όλα τα προς διερεύνηση θέματα. 

Σε  κάθε  περίπτωση  αυτά  τα  ζητήματα  αφορούν  τον  προγραμματισμό 
δραστηριοτήτων  της  Περιφέρειας,  που  αφορά  όλες  τις  παρατάξεις…. 
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Αποτελώντας  ουσιαστικό  στοιχείο  κριτικής    της  δράσης  της 
Περιφερειακής Αρχής. 

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η 

Στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  υπήρξε 
δέσμευση  του προεδρείου  για  ενημέρωση  της Οικονομικής  Επιτροπής 
γύρω από το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας του Κόμματος. 

Υπογραμμίζοντας  τον  επείγοντα  χαρακτήρα  του  ζητήματος  ενόψει  και 
της περιοδου των βροχών…. Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες. 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝ  ΘΕΜΑ  :  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών 
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Αξιολόγησης Προσφορών  της Π.Ε. Φωκίδας 
που συγκροτήθηκε με την αριθ. 36386/717/18‐02‐2022(ΑΔΑ: 6Υ2Μ7ΛΗ‐
ΓΞ4),  απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Φωκίδας,  που  αφορά 
Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης ‐ αριθμό 222150/3626/29‐
09‐2022, και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού και την ανάθεση του 
έργου στους μειοδότες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της αρ.169/2022 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.  

Ως  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  αμφισβητούμε  την  ύπαρξη  ιδιωτικών 
δασών….ακόμη  και  όταν  αυτά  ανήκουν  σε  συνεταιρισμούς,  που 
ταεκμεταλλεύονται  με  ορισμένους  συγκεκριμένους,  νόμιμους  και 
επιστημονικά ορθολογικούς τρόπους. 

Κατά  την  άποψη  μας,  όλες  οι  δασικές  εκτάσεις  έχουν  αποκλειστικά 
δημόσιο  χαρακτήρα….Με  αυτή  την  παραδοχή  δεν  έχουμε  αντίρρηση 
στην  ελεγχόμενη,  από  τα  Δασαρχεία,  εκμετάλλευσή  τους  από 
συνεταιρισμούς  χωριών….  Σύμφωνα  με  τις  δημοσιευμένες  κρατικές 
αποφάσεις. 
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Δεν  δεχόμαστε,  επίσης,  πως  μπορεί  με  χρησικτησία    να  καρπωθεί 
οποιοσδήποτε  δημόσιο  χώρο  ( 1,8  στρέμματα  στο Αφράτι  Χαλκίδας  ), 
γιατί γειτνιάζει με το διακατεχόμενο δάσος. 

Το θέμα πέραν της νομικής έχει και πολιτική διάσταση….. 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  την  εισήγηση  και  αντιπροτείνουμε  :  Να  ασκηθεί 
έφεση και να γίνει ειδική προσφυγή στην κυβέρνηση για την αναγκαία 
νομοθετική ρύθμιση. 

ΘΕΜΑ  2ο:  Άσκηση  ή  μη  ενδίκου  μέσου  της  αναίρεσης  κατά  της  αρ. 
Α630/2022  απόφασης  του  Ε΄Τμήματος  του  Τριμελούς  Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιά. 

Αφορά  ανεξόφλητη  μελέτη  της  Ν.Α  Εύβοιας….  Για  την  οποία  δύο 
εγκεκριμένοι λογαριασμοί παραμένουν ανεξόφλητοι…. 

Με  δεδομένη  και  την  απόφαση  του  Εφετείου….Συμφωνούμε  με  την 
εισήγηση. 

Διερωτώμενοι,  όμως,  για  τους  λόγους  που  οδήγησαν  σε  αυτήν  την 
εκκρεμότητα 10 ετών…. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας,  διαμονής  και  ημερήσιας 
αποζημίωσης  του  Αντιπεριφερειάρχη  Επιχειρηματικότητας  & 
Εξωστρέφειας  Π.Σ.Ε.,  του  Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής  Οικονομίας  & 
Αλιευτικής  Πολιτικής,  της  Αντιπεριφερειάρχη  για  θέματα  Ορεινής  – 
Δασικής  πολιτικής  και  Κτηνοτροφίας  και  τριών  (3)  περιφερειακών 
συμβούλων  της  Π.Σ.Ε.  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Διεθνή  Έκθεση 
Αγροτικών Μηχανημάτων,  Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 
(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20‐
23  Οκτωβρίου  2022,  στο  Διεθνές  Εκθεσιακό  &  Συνεδριακό  Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 

Το  αντικείμενο  της  έκθεσης  έχει  ενδιαφέρον  εφόσον  σχετίζεται  με  τις 
αγροτικές καλλιέργειες….. Δεν έχουμε αντίρρηση…. 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας,  διαμονής  και  ημερήσιας 
αποζημίωσης  του  Αντιπεριφερειάρχη  Παιδείας  Π.Σ.Ε.  συμμετοχής  του 
στην  υλοποίηση  του  έργου  81  (Τεχνικού  Προγράμματος  Π.Σ.Ε.), 
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«ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

1. Σαν  Περιφερειακή  Συμβούλιο  δεν  έχουμε  ποτέ  συζητήσει  για 
ζητήματα  εκπαίδευσης…..πολύ  περισσότερο  δεν  προσεγγίσαμε 
ποτέ  την  επαγγελματική  εκπαίδευση…  Δεν  έχουμε  εκφράσει 
πρακτικό  και  συγκεκριμένο  ενδιαφέρον…..  Δεν  έχουμε  στόχους 
και προγραμματισμένη παρέμβαση. 

2. Δεν  έχουμε  την  γνώση  του  έργου  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ»,  που 
μπήκε  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  χωρίς  τεκμηρίωση,  με 
πρωτοβουλία  της  Περιφερειακής  Αρχής  στα  πλαίσια  της  τάχα 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. 

3. Δεν  γνωρίζουμε  το  τι  προσδοκά  η  Περιφέρεια  από  αυτή  την 
συμμετοχή  στο  Συνέδριο  της  Γερμανίας,  που  έχει  διαφορετικές 
δομές  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  προσαρμοσμένες  στις  ίδιες 
τις επιχειρήσεις. 

Σε αυτή την λογική….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου  λόγω 
κήρυξης  σε  κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας  των 
Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας, Π.Ε. Φωκίδας. 

• Αντιλαμβανόμαστε  τις  ανάγκες  που  υπάρχουν  στην Φωκίδα  για 
έργα  πρόληψης  και  αποκατάστασης,  από  φυσικές  καταστροφές 
που προηγήθηκαν….. Ειδικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. 

• Θα  προτιμούσαμε  οι  προσλήψεις  να  αφορούν  μόνιμο 
προσωπικό, που εξ αντικειμένου χρειάζεται….    

• Οι  συγκεκριμένες  ανάγκες  που  πρέπει  να  καλυφθούν  έχουν 
επείγοντα  χαρακτήρα  και  μπορούν  να  αντιμετωπισθούν,  σε  ένα 
βαθμό, με 8μηνες συμβάσεις. 

Με αυτή  την  λογική….Δεν  θα  εκφράσουμε αντιρρήσεις….  Επιμένοντας 
στην  κάλυψη  όλων  των  κενών  οργανικών  θέσεων  με  μόνιμο 
προσωπικό… 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

6 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 5  της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, 
ηλεκτρονικού,  δημόσιου  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  για  την 
«Προμήθεια  χρώματος  διαγράμμισης  για  τις  ανάγκες  της  Π.Ε. 
Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. 
Διακήρυξης  10/254217/7053/12‐11‐2021,  ΑΔΑΜ:21PROC009547384) 
και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Παρατείναμε  τον  διαγωνισμό  και  ο  μοναδικός  διαγωνιζόμενος  σε  ένα 
τμήμα του δεν το αποδέχτηκε… 

Έτσι ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται άγονος για αυτό το τμήμα…. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  προμήθειας  υγρών 
καυσίμων  (Πετρέλαιο  κίνησης,  Βενζίνη  αμόλυβδη)  για  τις  ανάγκες 
κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα 
με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010 

Τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  υπογράφονται  και  επικυρώνονται  από  τις 
ειδικά  διαμορφωμένες  επιτροπές,  που  συγκροτούνται  από 
υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Κανένα νόημα δεν έχει η επικύρωση τους για οποιονδήποτε λόγο. 

Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  πρακτικού  3  και  κατακύρωση  αποτελέσματος  του 
ηλεκτρονικού,  ανοικτού,  δημόσιου  διαγωνισμού  για  την  «Παροχή 
υπηρεσιών  καθαριότητας  των  χώρων  όπου  στεγάζονται  οι  υπηρεσίες 
της  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  των  Δ/νσεων  Α’/βαθμιας  και  Β’/βαθμιας 
Εκπαίδευσης  και  του  Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ»,  διάρκειας  δύο  (2)  ετών,  με 
δυνατότητα  προαίρεσης  για  ακόμα  τέσσερις  (4)  μήνες,  συνολικού 
προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ. 

Πρόκειται  για  εργολαβία  ενοικίασης  προσωπικού,  που  αποτελεί 
συγκεκριμένη μορφή ιδιωτικοποίησης…. 

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση. 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  της  με  αριθμ.  πρωτ.  225572/6546/04‐10‐2022 
απόφασης  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  περί  έγκρισης 
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παράτασης  χρόνου  υποβολής  ηλεκτρονικών  προσφορών  των 
συμμετεχόντων  οικονομικών  φορέων,  λόγω  προγραμματισμένης 
διακοπής  λειτουργίας  και  αναβάθμισης  υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ  και 
ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των 
προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13‐09‐2022, ΑΔΑΜ: 
22PROC011255387  (Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ:  168923)  διαγωνισμού  με  τίτλο 
«Διακήρυξη  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  για 
την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο 
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022». 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  10ο:  Έγκριση    Πρωτοκόλλων  Παραλαβής  Υπηρεσιών  για  την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία. 

Τα  πρωτόκολλα  παραλαβής  υπογράφονται  και  επικυρώνονται  από  τις 
ειδικά  διαμορφωμένες  επιτροπές,  που  συγκροτούνται  από 
υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Κανένα νόημα δεν έχει η επικύρωση τους για οποιονδήποτε λόγο. 

Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία. 

ΘΕΜΑ  11ο:  Παράταση  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής 
προσφορών,  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  δημόσιου  διαγωνισμού    για 
την  παροχή  υπηρεσιών  μέσω  μίσθωσης  μηχανημάτων  έργου  και 
οχημάτων για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Φωκίδας,  συνολικού  προϋπολογισμού  80.000,00  ευρώ,  με  αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 173548. 

Οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας και αναβάθμισης 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ…..Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση    διενέργειας  δημοπράτησης  τεσσάρων  (04)  νέων 
μαθητικών  δρομολογίων  αρμοδιότητας  Π.Ε.  Φθιώτιδας,  σε  εφαρμογή 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών  (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό 
έτος  2022‐2023,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  από  οικονομική 
άποψη  συμφέρουσα  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή‐
υψηλότερο  ποσοστό  έκπτωσης),  συνολικού  προϋπολογισμού 
32.933,42€  και  δικαιώματος  προαίρεσης  της  τάξης  του  30%,  μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση    διενέργειας  δημοπράτησης  τριών  (03)  νέων 
μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας   Π.Ε. Φθιώτιδας,  σε  εφαρμογή 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών  (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό 
έτος  2022‐2023,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  από  οικονομική 
άποψη  συμφέρουσα  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή‐
υψηλότερο  ποσοστό  έκπτωσης),  συνολικού  προϋπολογισμού 
16.714,23€    και  δικαίωμα  προαίρεσης  της  τάξης  του  30%,  μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ 14ο: Καταργήσεις ‐ τροποποιήσεις ‐ συμπληρώσεις δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022‐2023 
(3η& 4η /2022 κατάσταση). 

Κρίνονται  αναγκαίες  μετά  από  τα  αιτήματα  σχολικών  μονάδων….Δεν 
έχουμε αντίρρηση. 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΘΕΜΑ  15ο:  Α)«Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  από  τον  Τακτικό 
Προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2022  (ειδικός  φορέας  073)  για 
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή  υπηρεσιών  Π.Ε.  Φθιώτιδας, 
έτους  2022»  και    Β)«Έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  από  τον  
Προϋπολογισμό  Δημοσίων  Επενδύσεων  οικονομικού  έτους  2022 
(ειδικός  φορέας  071)  για  δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή 
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 

• Θεωρούμε  υπερβολική  την  πίστωση  2.500  ευρώ  για  κεράσματα 
στο  Γραφείο  του  κ.  Αντιπεριφερειάρχη….  Για  αυτό  ψηφίζουμε 
ΛΕΥΚΟ….. 

• ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  την  δαπάνη  45.000  ευρώ  για  το  Φεστιβάλ 
πολιτισμού  του  Δήμου  Δελφών,  που  θα  έπρεπε  ‐  για  λόγους 
άσκησης  ενιαίας  πολιτικής  διαχείρισης  –  να  ανατεθεί  στον 
περιβόητο ΟΠΑΣΤΕ. 

• ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα. 

ΘΕΜΑ  16ο:  Έγκριση  εξειδίκευση  πίστωσης  από  τον  Τακτικό 
Προϋπολογισμό  (Ειδικός  Φορέας  073)  για  δαπάνες,  προμήθειες, 
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συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών  &  δαπανών,  έργων,  μελετών  του 
προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων(Ειδικός  Φορέας  071) 
Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  17ο:  Έγκριση  εξειδίκευσης  από  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό 
Οικονομικού  Έτους  2022  (Ειδικός  Φορέας  071,  073)  για  δαπάνες, 
προμήθειες,  συντηρήσεις  ή  παροχή  υπηρεσιών,  έτους  2022,  Π.Ε. 
Βοιωτίας. 

• Διερωτόμαστε  από  που  μας  πρόκυψε  η  υποχρέωση  για 
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”.,,,ΛΕΥΚΟ 

• ΝΑΙ… Στα υπόλοιπα. 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΘΕΜΑ  18ο:  Έγκριση  της  υπ’αριθμ.  220890/577/28‐09‐2022  με  ΑΔΑ: 
6ΠΧΚ7ΛΗ‐0ΑΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί 
διάθεσης  πόρων  και  μέσων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών 
(έρευνες  για  την  εύρεση αγνοούμενης  στην  τεχνητή  λίμνη  Κρεμαστών 
στη θέση Γέφυρα Τατάρνας). 

Αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων….Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  19ο:  Έγκριση  της  υπ’αριθμ.  217970/564/28‐09‐2022  με  ΑΔΑ: 
ΨΡΤΟ7ΛΗ‐Χ1Φ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί 
διάθεσης  πόρων  και  μέσων  προς  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών 
(βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ 20ο: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες 
ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο 
Εθνικό  και  Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  και  αντιμετώπιση  εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας»  και ενάριθμο   2014ΕΠ56600011, σύμφωνα 
με την  υπ’ αρ.14479/79/22‐1‐2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ‐ΒΦΦ απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.  Εύβοιας  για  την  λήψη πόρων  και  μέσων προς 
αντιμετώπιση  των  συνεπειών  από      χιονοπτώσεις  και  πλημμυρικά 
φαινόμενα  από  τις  21/01/22  που  εκδηλώθηκαν  σε  όλη  την  Π.Ε. 
Εύβοιας.  
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1. Σημειώνουμε πως  η  εκκαθάριση  της  δαπάνης  έρχεται  μετά από 
μεγάλη  καθυστέρηση….  Που  δυσχεραίνει  όλες  τιες  μορφές  του 
ελέγχου. 

2. Υπογραμμίζουμε  την  παράλειψη  αναφοράς  στα  συγκεκριμένα 
αιτήματα  της πολιτικής προστασίας,  όπως προβλέπεται από  τον 
κανονισμό της Περιφέρειας. 

3. Δεν  προσδιορίζεται  το  συγκεκριμένο  σημείο  ή  σημεία 
δραστηριοποίησης των μηχανημάτων… 

Με  αυτή  την  πολιτική  λογική….  Και  επειδή  κατ’  επανάληψη  έχουμε 
αναφερθεί  στα  συγκεκριμένα  ζητήματα….  ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  την 
εισήγηση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση  σύναψης  σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ»  με  τον  διακριτικό  τίτλο 
«Ινστιτούτο  Prolepsis»  για  το  ενταγμένο  στην  κατάρτιση  του  Τεχνικού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με 
τίτλο: «Εφαρμογή  του Προγράμματος  Σίτισης  και Προώθησης  Υγιεινής 
Διατροφής‐ΔΙΑΤΡΟΦΗ  σε  μαθητές  σχολείων  πρωτοβάθμιας  και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 
σχολικό  έτος  2021  ‐  2022»  εξουσιοδότηση  κ.  Περιφερειάρχη  για  την 
υπογραφή  της  και  ορισμός  μελών  στην  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης 

Το  Ινστιτούτο Προληπτικής,  Περιβαλλοντικής  και  Εργασιακής  Ιατρικής, 
Prolepsis  είναι  μια  αστική  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας από το 1990. 

Πρόκειται για παρακλάδι του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ…… 

Το  Ινστιτούτο  σχεδιάζει,  οργανώνει  και  υλοποιεί  ερευνητικά, 
εφαρμοσμένα  και  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  στους  τομείς  της 
επιδημιολογίας,  της  περιβαλλοντικής  και  εργασιακής  υγείας  και  της 
προαγωγής της υγείας, πολλά από τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση….. 
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Στην συγκεκριμένη περίπτωση υποκαθιστά τις δημόσιες υπηρεσίες, που 
όφειλαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα…. 

Το εκπληκτικό είναι πως σχεδιάζει για μας….χωρίς εμάς, επιλέγοντας τα 
σχολεία που θα σιτιστούν, πως και με τι θα σιτιστούν. 

Με  αυτή  την  αντίληψη….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  την  προγραμματική 
Σύμβαση….  Αντιπροτείνοντας  την συγκρότηση δημόσιας υπηρεσίας  με 
την συνεργασία και των Δήμων. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ‐ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ‐ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής  –  Οικονομικής  Προσφοράς  και  Ανακήρυξης  προσωρινού 
μειοδότη  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  με  Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ  191602  του 
έργου  «Κατασκευή  νέας  περίφραξης  και  συμπληρωματικών  εργασιών 
στο  Εκκλησιαστικό  Λύκειο  Λαμίας»,  Πρόγραμμα  ένταξης:    ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΠ  με  Κ.Α.Ε  01.071.9779.01  με  προϋπολογισμό  95.000,00  ΕΥΡΩ  (με 
ΦΠΑ) . 

Παρότι  ο  εκκλησιαστικός  χαρακτήρας  του σχολείου διασπά  τον  ενιαίο 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης… Εφόσον τα σχολικά κτήρια είναι ευθύνη 
και αρμοδιότητα των Δήμων…. Θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Δήμος…. Και 
όχι η Περιφέρεια…. 

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. 

ΘΕΜΑ  23ο  :  Έγκριση  πρακτικού  2  και  κατακύρωση  της  ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας  του  υποέργου:  «Συντήρηση  εθνικού  και  επαρχιακού 
οδικού  δικτύου  περιοχής  δήμων  Λοκρών  Αμφίκλειας  ‐  Ελάτειας  ‐ 
Καμένων Βούρλων», Π.Ε. Φθιώτιδας,  προϋπολογισμού 950.000,00€  με 
ΦΠΑ. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ  24ο  :  Έγκριση  4oυ  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  της  ηλεκτρονικής  δημοπρασίας  με  Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ  110705 
του  έργου  «Αποπεράτωση  πολυδύναμου  Περιφερειακού  Ιατρείου 
Μαλεσίνας»  με  κωδικό  αριθμό  2020ΕΠ06600006  από  ΣΑΕΠ066  με 
προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 
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ΘΕΜΑ  25ο  :  Έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης  έργου:  «Μελέτη 
βελτίωσης  υποδομών  εγγείων  βελτιώσεων  των  ΤΟΕΒ  της  Π.Ε. 
Φωκίδας», προϋπολογισμού 1.211.840,00€ με ΦΠΑ. 

Δεν έχουμε αντίρρηση. 

ΘΕΜΑ 26ο  :  Έγκριση  επιμήκυνσης  του  χρονοδιαγράμματος  του  έργου: 
«Επισκευή  ‐  συντήρηση  Κέντρου  Υγείας    Στυλίδας»,  προϋπολογισμού 
240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022. 

Η  συγκεκριμένη  εξέλιξη  είναι  αποτέλεσμα  της  απαράδεκτης 
νομοθετικής  πρωτοβουλίας  της  Κυβέρνησης,  που  δίνει  το  δικαίωμα 
στους εργολήπτες να παρατείνουν τον χρόνο κατασκευής των δημοσίων 
έργων…. Σε βάρος των αναγκών που πρόκειται να καλύψουν….. 

Καταγγέλλουμε  την  κυβερνητική  πολιτική  και  την  συνένοχη  σιωπηλή 
αποδοχή της Περιφερειακής Αρχής… 

ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία. 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών 
ωρίμανσης  οδικών  έργων  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  07  του  Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 85 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων». 

Οι προτεινόμενες μελέτες είναι : 

• «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: 
Τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία»  

• «Νέες  διακλαδώσεις  κεντρικού  οδικού  άξονα  –  κορμού  Βόρειας 
Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες».  

• «Μελέτη  Επεμβάσεων  Βελτίωσης  Οδικής  Ασφάλειας  στο  οδικό 
δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» 

Και οι τρείς είναι χρήσιμες και αναγκαίες. 

Παρότι  προωθούνται  με  σημαντική  καθυστέρηση….  Δεν  έχουμε 
αντίρρηση. 
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ΗΔιευθύντρια 
 
 
 

ΑγλαΐαΜέγκου-Εμμανουήλ 
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    Άμφισσα  04/10/2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 

  

Γιδογιάννου 31  ΠΡΟΣ : Τη Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού 
Διοικητήριο  

Ταχ. Δ/νση : 

33 100 , Άμφισσα 
   

 
   
   
   

                    Π.Ε. Φωκίδας   
                    Τμήμα Προμηθειών 
 
 

   
  
 
 
 
 

 
 

           1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
  Στην Άμφισσα την 04 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. 
Φωκίδας, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών 
της Π.Ε. Φωκίδας  που συγκροτήθηκε με την αριθ. 36386/717/18-02-2022(ΑΔΑ: 6Υ2Μ7ΛΗ-ΓΞ4), 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, για  να προβεί  στην αποσφράγιση των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά-Οικονομική προσφορά », που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο της αριθμ οικ.222150/3626/29-09-2022  πρόσκλησης  στη Διαδικασία  Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  

  
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών 
μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας για τα σχολικά έτη :  2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 
3.609.326,88 € με ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.   

  
  Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Μαρία Καπαρέλη, κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Φωκίδας, ως Πρόεδρος, 

2. Ιουλία Ξανθούλη, κλ. ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας, ως τακτικό μέλος. 

3. Ηλίας Ανδρέοπουλος, κλ. ΤΕ Πληροφορικής , υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής  Π.Ε. Φωκίδας, ως τακτικό μέλος. 

 
Η διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διεξήχθη με την υποβολή 

προσφορών στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού , σύμφωνα με τα αναφερόμενα σ’ 
αυτή. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τα ανωτέρα η 04ην/10/2022 και 
ώρα: 10:30΄π.μ.   
 
       
Η Επιτροπή, αφού μελέτησε την : 
 

1. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε την  αριθμ. πρωτ.(οικ.)222150/3626/29-09-2022 Πρόσκληση σε 
Διαπραγμάτευση  , προέβη  στην αποσφράγιση κι έλεγχο των φακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που κατατέθηκαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών,  ήτοι: 

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων 

σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη :  

2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023  
συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με  ΦΠΑ 

 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης - αριθμ 222150/3626/29-09-2022 
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Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/Η
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
1. 225349/3677/ 

04-10-2022 
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 6947990494 

2. 225342/3676/ 
04-10-2022 

Κ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  6972893254 
 

3. 225331/3675 
04-10-2022 

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε 2265028088 

 
   Στη συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησε την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών των 
συμμετεχόντων , σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  της αριθμ.222150/3626/29-09-2022 πρόσκλησης  και 
διαπίστωσε τα κάτωθι , όπως απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ: 

 
                                           ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ- 
                  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. 
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ     

 
• Δικαιολογητικά συμμετοχής: ΠΛΗΡΗ 
 

2. Κ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  • Δικαιολογητικά συμμετοχής: ΠΛΗΡΗ 
 

3. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΕ  
 

• Δικαιολογητικά συμμετοχής: ΠΛΗΡΗ 
 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς των  
συμμετεχόντων , βάσει του εδαφίου Β. της οικ.222150/3626/29-09-2022 πρόσκλησης , όπως  
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
     ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑ-
ΠΡΟΣΦΕΡ.ΤΙΜΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
 

 
1. 

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΕ  
 

ΔΕ44ΤΑ (Βουνιχώρα -Λιδορίκι 
ανταπόκριση με ΔΕ28ΤΑ) 

13,40%  
35,00 € 

 
2. ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

 
ΔΕ44ΤΑ (Βουνιχώρα -Λιδορίκι 
ανταπόκριση με ΔΕ28ΤΑ) 

16,00%  
33,95€ 

 
3. Κ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   

 
ΔΕ45ΤΑ( Άμφισσα-Ελαιώνας)  23%  

12,95 € 
 

  Kατόπιν των ανωτέρω και των υποβληθέντων  δικαιολογητικών με κριτήριο ανάθεσης  
τη    χαμηλότερη τιμή σε ευρώ , η Επιτροπή :   

 
 
 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
    Την ανάδειξη των  μειοδοτών στα κάτωθι τμήματα-δρομολογίων, ως ακολούθως :   

 
Α/Α 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑ-
ΠΡΟΣΦΕΡ.ΤΙΜΗ 

 
 

1. 
ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

 
ΔΕ44ΤΑ (Βουνιχώρα -Λιδορίκι 
ανταπόκριση με ΔΕ28ΤΑ) 

         16,00%  
          33,95€ 
 

2. Κ/ΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  
 

ΔΕ45ΤΑ( Άμφισσα-Ελαιώνας)  23%  
    12,95 € 
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         Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό,  υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 
                                                                                            Άμφισσα, 05-10-2022 
 
 
                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
 
 

                                                                 1.     Μαρία Καπαρέλη 
 

                                                                  2.    Ιουλία Ξανθούλη 
 
                                                                  3.   Ηλίας Ανδρεόπουλος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
          Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Χαλκίδα   5/10/2022 

           Λ. Χαϊνά 93 Αρ.πρωτ. οικ. 227168/426 

          Ταχ. Κώδ. 34132   

          Πληροφ: Μ.Φραντζεσκάκη ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή Π.Στ.Ε. 

          Τηλέφωνο: 2221353593 
 

                 

 
  

Θέμα: Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου. 

Συντάκτης: Ελένη Θαλασσινού, δικηγόρος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  

Τηλ.: 22210824343, FAX: 2221082654, email: ethalassinou@yahoo.gr. 

Υπόθεση: Η με αριθμό  169/2022 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

----------------------------------------- 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Την 8-9-2022 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η με αριθμ. 169/2022 οριστική 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δέχθηκε την με ημερομηνία κατάθεσης 

15-6-2020 Αγωγή αναγνώρισης Δικαιούχων του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αναγκαστικός 

Συνεταιρισμός Διαχείρισης Αδιαιρέτου Ιδιωτικού Δάσους Αφρατίου», που εδρεύει στο Αφράτι 

Χαλκίδας. 

Δυνάμει της αναφερθείσας απόφασης αναγνωρίζεται ο ενάγων Συνεταιρισμός κύριος της 

απαλλοτριωθείσας έκτασης εμβαδού 1830,02 τ.μ. που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της 

Τοπικής Κοινότητος Αφρατίου του Δήμου Χαλκιδέων στη θέση «Δύο Πύργοι» και συνορεύει γύρωθεν 

βόρεια με δημοτική οδό, ανατολικά με οδό δημοτική οδό Φύλλων Αφρατίου, νότια με δασική οδό και 

δυτικά με υπόλοιπη ιδιοκτησίας μου και εμφαίνεται περιμετρικά στο από Ιανουάριο 2019 

τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Κων/νου Πεθαίνου με τα στοιχεία Β-7-8-9-10-Β και 

καταδικάζεται η Περιφέρεια στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του Συνεταιρισμού που ορίζονται 

στο ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00). 

Επειδή έχουμε την άποψη ότι δεν υφίστανται εν προκειμένω βάσιμοι λόγοι άσκησης του 

ενδίκου μέσου της Εφέσεως, καθόσον το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι: α)Οι ανωτέρω αποκτήσαντες 

με ειδική ή καθολική διαδοχή, άμεσοι δικαιοπάροχοι των μελών του ενάγοντος και τα μέλη του, 

αντιπροσωπευόμενα και από ίδιο τον ενάγοντα ασκούσαν με διάνοια συγκυρίου όλες τις ανωτέρω 

περιγραφόμενες προσιδιάζουσες στη φύση και τον προορισμό της υλικές και εμφανείς πράξεις, και 

επομένως τα μέλη του ενάγοντος, που αντιπροσωπεύονται από τον τελευταίο, άσκησαν επί της 

ευρύτερης αυτής έκτασης, μέρος της οποίας αποτελεί και το επίδικο μέρος των 1.830,02 τ.μ., συνεχή 

νομή πλέον της εικοσαετίας, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου νομής των άμεσων και απώτερων 

δικαιοπαρόχων τους, καθιστάμενοι τοιουτοτρόπως συγκύριοι όλου ου ευρύτερου ακινήτου, 

περιλαμβανομένου και του επιδίκου, με έκτακτη χρησικτησία. β)με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86159/22-12-
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1922 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Δασών, αναγνωρίστηκε το δάσος Φύλλα – Αφράτι ως 

ιδιοκτησία των κατοίκων των χωριών Φύλλων και Αφρατίου,  γ)με το με αρ. πρωτ. 1903/4830/11-12-

1985 έγγραφο του τμήματος Αναγνωρίσεως της Διεύθυνσης Ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας 

αναγνωρίζεται ότι από το 1922, με τα ανωτέρω έγγραφα το δάσος Αφρατίου έχει αναγνωρισθεί 

ιδιωτικό, τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες ιδιοκτησίας με του δάσους Φύλλων και ενάγων (Συνεταιρισμός) 

οφείλει να διαχειρίζεται το δάσος Αφρατίου ως ιδιωτικό, δ)με το με αρ. πρωτ. Ζ/483/14-9-1998 

έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας Διεύθυνσης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας, 

γνωστοποιήθηκε ότι δάσος Αφρατίου είναι ιδιωτικό και αναγνωρίζεται ως ιδιοκτησία των κατοίκων 

Αφρατίου και ο Συνεταιρισμός έχει την εποπτεία και διαχείριση του δάσους Αφρατίου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του δάσους Αφρατίου, 

ο Συνεταιρισμός με αίτησή του κατέθεσε στο Δασαρχείο Χαλκίδας, Διαχειριστική Μελέτη του Ιδιωτικού 

Δάσους Αφρατίου για τη δεκαετία 2017-2026, μελέτη η οποία θεωρήθηκε όπως προκύπτει από το 

από 8-12-2017 έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης συντονισμού και Επιθεώρησης 

δασών, με το από 6-2-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Χαλκίδας που αφορά την επαλήθευση της 

ανωτέρω Διαχειριστικής Μελέτης, το μελετώμενο δάσος έχει χαρακτηρισθεί ιδιωτικό αναφερόμενο 

στο από 1922 έγγραφα του Υπουργού Γεωργίας και την υπ’ αρ. 1720/18-10-1922 γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου Δασών, αποτελεί ιδιοκτησία των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αφρατίου και 

διαχειρίζεται από τον ενάγοντα, όπως το Ιδιωτικό Δάσος Αφρατίου αποτυπώνεται στον από 

Νοέμβριο 2016 Διαχειριστικό Χάρτη των Γεωργίου Σταματονικολού Δασοπόνου και Ζήση Αγγελάτου, 

Δασολόγου. 3) με το με αρ. πρωτ. 2158/61630/8-12-2017 έγγραφο του δασικού τμήματος της 

Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η ανωτέρω διαχειριστική μελέτη 

του Ιδιωτικού Δάσους Αφρατίου, περιφέρειας του Δασαρχείου Χαλκίδας για τη περίοδο 2017-2026, 

όπως αυτή συντάχθηκε, επαληθεύτηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε. 

Γι’ αυτό συνυποβάλλοντάς σας αντίγραφο της με αριθμό 169/2022 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκίδας, παρακαλούμε όπως σύμφωνα με την κατά Nόμο σχετική αρμοδιότητά σας, 

αποφασίσετε περί της άσκησης ή μη κατά της με αρ. 169/2022 απόφασης του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Χαλκίδας του ενδίκου μέσου της ‘Εφεσης, η προθεσμία του οποίου είναι τριάντα (30) 

ημέρες από την επίδοσή της. 

Κατόπιν τούτων Εισηγούμαστε τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 

169/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. 

 Κοινοποιήσεις 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας 

 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

 ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 4    ΧΑΛΚΙΔΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
          Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 

Χαλκίδα   5/10/2022 

           Λ. Χαϊνά 93 Αρ.πρωτ.  227238/427  
          Ταχ. Κώδ. 34132   
          Πληροφ: Μ.Φραντζεσκάκη ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή Π.Στ.Ε. 
          Τηλέφωνο: 2221353593                  
 

 
  

Θέμα: Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου. 

Συντάκτης: Ελένη Θαλασσινού, δικηγόρος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  

Τηλ.: 22210824343, FAX: 2221082654, email: ethalassinou@yahoo.gr. 

Υπόθεση: Η με αριθμό Α630/2022 οριστική απόφαση του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά. 

----------------------------------------- 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Την 24-8-2022 επιδόθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η με αριθμ. A630/2022 οριστική 

απόφαση του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία δέχθηκε την με 

ημερομηνία κατάθεσης 11-12-2019 Αγωγή της Ευθυμίου Νίκης του Γεωργίου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, 

επί της οδού Σπάρτης αρ. 2, υποχρεώνοντας την Περιφέρεια να καταβάλει στην ενάγουσα: Α) το ποσό 

των 16.714,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας του άρθρου 4 

παρ. 4 του π.δ. 166/2003, από τις 31-5-2018 έως την ολοσχερή εξόφληση και β) το ποσό των 38.882,82 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας του άρθρου 4 παρ. 4 του π.δ. 

166/2003, από τις 31-3-2019 έως την ολοσχερή εξόφληση. Το εν λόγω ποσόν κρίθηκε πως αναλογεί 

στη μείωση των ετήσιων αποδοχών της ενάγουσας που της είχε επιβληθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 

4093/2012. 

Επειδή έχουμε την άποψη ότι δεν υφίστανται εν προκειμένω βάσιμοι λόγοι άσκησης του ενδίκου 

μέσου της Εφέσεως, καθόσον το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι οι 4ος και 5ος λογαριασμοί – εντολές 

πληρωμής της ένδικης σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Παράκαμψη Οικισμού 

Αλαμανέϊκα», εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 30-3-2018 και 30-1-2019, αντίστοιχα, 

και έκρινε ότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στο Δικαστήριο οι ανωτέρω λογαριασμοί αποτελούν την 

πιστοποίηση προς πληρωμή στην ενάγουσα των ποσών που αντιστοιχούν στην αμοιβή αυτή, ήτοι 

ποσού 16.714,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 4ο λογαριασμό και την 

συνοδεύουσα αυτόν από 28-3-2018 δήλωση κατανομής αμοιβής και 38.882,82 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον 5ο λογαριασμό και την συνοδεύουσα αυτόν από 21-1-

2019 δήλωση κατανομής αμοιβής.  

Περαιτέρω δέχθηκε το Δικαστήριο ότι εν προκειμένω έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ.3 του 

άρθρου 104 του π.δ. 696/197 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του π.δ. 515/1989, 

σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση καταβολής τόκων, για καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού, 
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αρχίζει δύο μήνες από την έγκριση του λογαριασμού από την διευθύνουσα υπηρεσία και δεδομένου ότι 

στην ένδικη σύμβαση δεν έχει περιληφθεί οποιοσδήποτε όρος σχετικός με το ύψος του οφειλόμενου 

τόκου υπερημερίας (ΣτΕ 80/2015, 1526, 1529/2011), ως προς το ύψος του οφειλόμενου τόκου έχει 

εφαρμογή το άρθρο 4 παρ. 4 του πδ. 166/2003. 

Γι’ αυτό συνυποβάλλοντάς σας αντίγραφο της με αριθμό Α630/2022 Απόφασης του Ε’ Τμήματος 

του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, παρακαλούμε όπως σύμφωνα με την κατά Nόμο σχετική 

αρμοδιότητά σας, αποφασίσετε περί της άσκησης ή μη κατά της με αρ. Α630/2022 απόφασης του  Ε’ 

Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά του ενδίκου μέσου της Αναίρεσης, η προθεσμία 

του οποίου είναι εξήντα (60) ημέρες από την επίδοσή της (24-8-2022) και λήγει 30-10-2022. 

Κατόπιν τούτων Εισηγούμαστε τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 

Α630/2022 Απόφασης του Ε’ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, καθότι πρόκειται 

για ζήτημα νομικό που έχει επιλυθεί από το ΣτΕ και λόγω του ύψους του χρηματικού ποσού 

απαραδέκτως θ’ ασκηθεί. 

 Κοινοποιήσεις 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας 

Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Εύβοιας 

 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

 ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 4    ΧΑΛΚΙΔΑ 
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Θ Ε Μ Α :  “Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης   
του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, της 
Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ορεινής – Δασικής πολιτικής και Κτηνοτροφίας και τριών 
(3) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση 
Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο 
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
α). του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄/87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Την αριθμ.155/2021 (13η συνεδρίαση/15-12-2021-ΑΔΑ:Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2022”.  

3.Την αριθμ.159/2021 (13η συνεδρίαση /15-12-2020-ΑΔΑ:9Ν9Η7ΛΗ-0ΙΚ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου: “Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές 
Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού - Πρόγραμμα έτους 2022”. 

4. Την αριθμ. 123/2022 (16η συνεδρίαση /07-09-2022- ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2022” (Α/Α: 63 -πίνακας 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 
2022). 

5.Την αριθμ. 223510/1190/03-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΩΨΟ7ΛΗ-ΗΞΩ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας περί συμμετοχής και εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 
(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο 
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

6.Την ανάγκη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.  

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ         
   

 
 

 

           Λαμία   04 /10 /2022 
           Αριθμ. Πρωτ.:  225706/1208  
            

Ταχ. Δνση     :  Υψηλάντη 1 
Ταχ. Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες : Ευθυμία Μόσχου   
                       Ιωάννα Χαλάτση                      
Αρ. τηλ.         : 2231351216-250  
E-mail      :  dmaet@pste.gov.gr                                           

  ΠΡΟΣ: 
    - Οικονομική Επιτροπή  Π.Σ.Ε.  

Λ. Καλυβιών 2, 35132-Λαμία 

Κοινοποίηση: 
-Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 
            & Εξωστρέφειας 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης    
-Δ/νση Οικονομικού -Δ.Ε. 

mailto:dmaet@pste.gov.gr
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7.Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010:«Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες 
και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση 
υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών 
εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν 
χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά 
τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι». 

  
Εισηγούμαστε: 

 
1. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 

και Εξωστρέφειας  Π.Σ.Ε. κ. Ευάγγελου Κούκουζα προκειμένου να εκπροσωπήσει  την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί 
από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
 
(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  22/10/2022)  

Στον ανωτέρω μετακινούμενο  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.   
 

2. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας 
και Αλιευτικής Πολιτικής  Π.Σ.Ε. κ. Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου  προκειμένου να 
εκπροσωπήσει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
 
(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  23/10/2022)  
 
Στον ανωτέρω μετακινούμενο  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.   
 

3. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Ορεινής – 
Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή   προκειμένου να 
εκπροσωπήσει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
 
(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  22/10/2022)  
 
Στην ανωτέρω μετακινούμενη  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.   

 
4. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της περιφερειακής συμβούλου Π.Σ.Ε. 

(Επικεφαλής “Πατρίδα μας η Στερεά)  κ. Αικατερίνης Μπατζελή προκειμένου να 

εκπροσωπήσει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 

Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
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περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.    

(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  22/10/2022)  
 
Στον ανωτέρω μετακινούμενο  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
β) Αεροπορικά εισιτήρια 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.   
 

5. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. 
Αναστάσιου Βελισσαρίου προκειμένου να εκπροσωπήσει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 
(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, 
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.   

  
(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  22/10/2022)  
 
Στον ανωτέρω μετακινούμενο  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
β) Αεροπορικά εισιτήρια 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση 

 
6. Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. Χρήστου 

Δούρου προκειμένου να εκπροσωπήσει  την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση 
Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.   

  
(αναχώρηση-μετάβαση  20/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  23/10/2022)  

 
Στον ανωτέρω μετακινούμενο  θα  καταβληθούν  οι δαπάνες που αφορούν:         
α) Ημερήσια αποζημίωση 
β) Αεροπορικά εισιτήρια 
γ) Έξοδα  διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο  
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση       
     

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

       ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 
                       ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

                                                                            με βαθμό Α΄   

 

Φ. Ε΄ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

Σελίδα 1 από 2 

 

                                                                                                                                                                     
Θ Ε Μ Α :  “Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης   
του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Π.Σ.Ε. συμμετοχής του στην υλοποίηση του έργου 81 
(Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ».  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
α). του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄/87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Την αριθμ.155/2021 (13η συνεδρίαση/15-12-2021-ΑΔΑ:Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2022”.  

3. Την αριθμ. 123/2022 (16η συνεδρίαση /07-09-2022- ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας έτους 2022” (Α/Α: 81 -πίνακας 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 
2022). 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010:«Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες 
και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση 
υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά παρέκκλιση των σχετικών 
εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος επιτρέπεται να μετακινηθούν 
χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά 
τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι». 

  
Εισηγούμαστε: 

 
    Την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας κ. Κωνσταντίνου 
Γαλάνη προκειμένου να μεταβεί στην Γερμανία για την υλοποίηση  του έργου 81 (Τεχνικού 
Προγράμματος Π.Σ.Ε.), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  
- Επίσκεψη στο υπουργείο παιδείας της βόρειας Ρηνανίας / Βεστφαλίας στην πόλη 
Ντύσσελντορφ.  
- Επίσκεψη στο ίδρυμα ερευνών Βibb, που συντονίζει την εκπαίδευση σε όλη την Γερμανία 
στην πόλη Βόννη.  

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
   

 
 

 

           Λαμία   05 /10 /2022 
           Αριθμ. Πρωτ.: 226587/1212  
            

Ταχ. Δνση     :  Υψηλάντη 1 
Ταχ. Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες : Ευθυμία Μόσχου   
                       Ιωάννα Χαλάτση                      
Αρ. τηλ.         : 2231351216-250  
E-mail      :  dmaet@pste.gov.gr                                           

  ΠΡΟΣ: 
    - Οικονομική Επιτροπή  Π.Σ.Ε.  

Λ. Καλυβιών 2, 35132-Λαμία 

Κοινοποίηση: 
-Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης    
-Δ/νση Οικονομικού -Δ.Ε. 

mailto:dmaet@pste.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

Σελίδα 2 από 2 

 

- Τέλος στόχος είναι η επίσκεψη σε ενώσεις συλλόγων της τεχνικής εκπαίδευσης και στο 
εμπορικό επιμελητήριο όπου απασχολούνται αρκετοί μαθητές. 
 
(αναχώρηση-μετάβαση  11/10/2022, αναχώρηση επιστροφή  14/10/2022)  

 
 
     

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

       ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 
                       ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

                                                                            με βαθμό Α΄   

 

Φ. Γ΄ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

 

                                                                                              

 

 

       Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση 

 Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων ΄Άμφισσας, Δελφών   και Ιτέας 

   

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. α) της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄ 6 /15-01-2021) όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρ. 51 του Ν. 4940/2022 (Α΄ 112 /14-06-2022), 

β) του άρθρου 9, παρ. 20α του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54/14-

03-2012) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 

47/11-05-2015), 

γ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν και ειδικότερα των διατάξεων της παρ. 1.δ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 

(Α΄87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4795/20 (Α΄62/17-04-2021), 

δ) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 241/27-12-2010) 

όπως έχει τροποποιηθεί- επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης- Επικαιροποίηση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 2201/28-06-2017) 

και ισχύει. 

Την υπ’ αριθμ. Α561/5-7-2022 (ΑΔΑ ΨΟΚ846ΝΠΙΘ-Ε29) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των 

Δημοτικών Ενοτήτων ΄Άμφισσας, Δελφών  και Ιτέας του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

 Άμφισσα  30-9-2022  

 

Αριθμ. Πρωτ.: 222908/3637 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Γιδογιάννου 31                      

Ταχ. Κώδικας : 33100 Άμφισσα 

Πληροφορίες : Αγλαΐα Μέγκου  

Τηλέφωνο : 2265350513 

Φαξ : 2265350664 

e-mail : a.megkou@pste.gov.gr 

  

  Προς την Οικονομική Επιτροπή  

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από  την καταστροφική δασική 

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 στις παραπάνω περιοχές. Η κήρυξη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης θα ισχύει μέχρι 4-1-2023. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26413/20-04-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 36 

ν. 4765/2021» 

3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-06-2022 «Εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021» (ΑΔΑ: Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ). 

4. Τις αριθμ. πρωτ. 205336/13-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΥ07ΛΗ-Ι06) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 3372 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α Βεβαίωσης 3612 και 

206973/3414/13-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΧΘ7ΛΗ-ΡΟ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 3374 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Α/Α Βεβαίωσης 3613. 

5. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ανάγκες για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από  

την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 στους αναφερόμενους 

δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα 

συνεχιστούν , σύμφωνα με την εκτίμησή μας. 

 

Αναλυτικά, ως ακολούθως: 

 

Α/
α 

Αριθμός 
ατόμων 

Ειδικότητα Χρονική Διάρκεια 

1. Ένα (1) ΠΕ Περιβάλλοντος Οκτώ (8) μηνών 

 
Η απαιτούμενη δαπάνη της πρόσληψης, ανέρχεται περίπου: 
 

Φορέας ΚΑΕ Ονομασία Ποσό 

073 0342 

Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και 

το εποχικό προσωπικό) 

10.278,00 

073 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

(Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 

προσωπικό) 

2.475,00 € 

και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού ετών 2022 – 2023 της Περιφερειακής 

Ενότητας Φωκίδας. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



Κατόπιν των ανωτέρω, 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

 
την έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την 

αντιμετώπιση, των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από  

την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4-7-2022 στις αναφερόμενες 

περιοχές.  σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρονική Διάρκεια 

1. ΠΕ Περιβάλλοντος Ένα (1) Οκτώ (8) μηνών 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
 
 
 

Γεώργιος Ζ.  Δελμούζος 
 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Λαμία, 04/10/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                      Αριθμ. πρωτ.: 225505/5979 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Tαχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Λ. Καλυβίων 2 
Ταχ. Kώδικας: 35132 - Λαμία                    ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Π.Σ.Ε. 
Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου             
Τηλέφωνο : 22313-54744,746                                               
FAX  : 22313-52670                                              
E-mail  : v.palaiologou@pste.gov.gr 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού 5 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της 

Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 

10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384) και ματαίωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: “η Οικονομική 

Επιτροπή [...] στ) αποφασίζει για: ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών....[..] ζ) ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού, 

...” 

2. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 271/2020 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/2016 & ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/2016).  

7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85). 

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
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8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143). 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

10. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”. 

12. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

13. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας. 

14. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1-11-2021) απόφαση Περιφερειάρχη 

περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε. 

15. Την αριθμ. 250564/3916/9-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΘ1Ε7ΛΗ-9Κ3) απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης 

άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 

5331/τ.Β’/17-11-2021). 

16. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

18. Το υπ’ αριθ. 147760/8770/8-7-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008890771) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων, περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εν θέματι προμήθεια. 

19. Την απο 43122/12-4-2021 Συλλογική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη 

ΣΑΕΠ 566 (ΑΔΑ: 93ΤΔ46ΜΤΛΡ-ΔΓΤ, ΑΔΑΜ: 21REQ008937914). 

20. Την υπ’ αριθμ. 37/2021 (ΑΔΑ: ΡΒΓΡ7ΛΗ-Γ90) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 

Ελλάδας, περί τροποποίησης του πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566, και συγκεκριμένα για το υποέργο 

«Προμήθεια χρώματος 2021-2022». 

21. Την αριθμ. 1489/9-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧΦ7ΛΗ-ΑΥΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης διενέργειας του εν θέματι διαγωνισμού. 

22. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384 Διακήρυξης. 

23.  Την  αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε με 

την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα (πρ. 4/08-07-2022) του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, 

δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” 

για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., για το τμήμα 2  στον οικονομικό φορέα  

“ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”. 

24. Το υπ’ αριθμ. 197461/5321/1-9-2022 έγγραφο -πρόσκληση της Δ/νσης Οικ/λου & Δ.Ε. προς την 

εταιρεία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», περί αποδοχής/ή μη της παράτασης χρόνου 

ισχύος προσφοράς του στον ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια χρώματος 
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διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., 

για το τμήμα 2. 

25. Την απο 4-9-2022 υποβληθείσα επιστολή της εταιρείας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” 

αναδόχου για το τμήμα 2, περί μη αποδοχής της παράτασης χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

26. Το άρ. 97 παρ. 5 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει από 1-6-2021 και κατόπιν του άρ. 39 Ν. 4782/2021 και 

όπως και προ της 1-6-2021 ίσχυε ταυτόσημο, ως παρ. 4 του άρ. 97, ορίζει ότι «H ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα 

έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η 

διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 

σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.». 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/08-09-2022 πρακτικού της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, 

ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για 

τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

2. Να ανακληθεί εν μέρει η υπ’ αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ΠΣΕ, κατά το σκέλος που κατακυρώνεται στον οικονομικό φορέα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” το τμήμα 2 του διαγωνισμού, διότι δήλωσε την βούλησή του για μη 

παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

3. Την κήρυξη ως άγονο το τμήμα 2 [Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια].  

4. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω τμήμα, καθώς όπως προκύπτει 

έχουν λήξει όλες οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων. 

Συνημμένα: 
- Πρακτικό 5 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:          
1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Φ.1.6  

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

 
ΗΛΙΑΣ Κ. ΣΑΝΙΔΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  
 

 

“Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, 

προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 (Αριθμ. Διακήρυξης 10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 

 

Στη Λαμία 8/9/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού & 

Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η 

οποία που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1832/2020 (ΑΔΑ:ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 201999/5466/7-9-2022 πρόσκλησης του τμ. Προμηθειών, 

προκειμένου να προβεί στην λήψη απόφασης περί αποδοχής/ή μη παράτασης ισχύος προσφοράς για 

το τμήμα 2 [Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια] στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού “Προμήθεια 

χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 

500.000,00€ με Φ.Π.Α.. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι υπάλληλοι: 

 

  Κων/νος Μελέτης του Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Χημικών (ειδ. Χημικών - Μηχ/κων), υπάλληλος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), 

υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως μέλος. 

 Γλυκερία Νιαβή του Γεωργίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της Δ/νσης 

Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ, ως μέλος. 

 
 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Κωνσταντία Ανεστοπούλου του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. 

Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ (ειδ. Χειριστών Η/Υ), υπάλληλος της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.. 
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 

- Το υπ’ αριθμ. 197461/5321/1-9-2022 έγγραφο -πρόσκληση της Δ/νσης Οικ/λου & Δ.Ε. προς την εταιρεία   

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», περί αποδοχής/ή μη της παράτασης χρόνου ισχύος 

προσφοράς του στον ηλεκτρονικό, δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., για το τμήμα 2. 

- Την απο 4-9-2022 υποβληθείσα επιστολή της εταιρείας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” 

αναδόχου για το τμήμα 2, περί μη αποδοχής της παράτασης χρόνου ισχύος της προσφοράς του. 

- το άρ. 97 παρ. 5 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει από 1-6-2021 και κατόπιν του άρ. 39 Ν. 4782/2021 και όπως 

και προ της 1-6-2021 ίσχυε ταυτόσημο, ως παρ. 4 του άρ. 97, ορίζει ότι «H ισχύς της προσφοράς μπορεί 

να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 

σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού 

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 

αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 

ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.». 

 
Γνωμοδοτεί ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή: 

 
 
1. Να εγκριθεί το παρόν πρακτικό. 

2. Να ανακληθεί εν μέρει η υπ’ αριθμ. 1011/20-07-2022 (ΑΔΑ:6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ΠΣΕ, κατά το σκέλος που κατακυρώνεται στον οικονομικό φορέα “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” το τμήμα 2 του διαγωνισμού, διότι δήλωσε την βούλησή του για μη παράταση του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του. 

3. Την κήρυξη ως άγονο το τμήμα 2 [Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια] και  

4. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω τμήμα, καθώς όπως προκύπτει 

έχουν λήξει όλες οι προσφορές όλων των διαγωνιζομένων. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Λαμία 8-9-2022 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                    

 

    Κων/νος Μελέτης              Κωνσταντία Ανεστοπούλου        1. Φώτιος Παπαευσταθίου 

 

 

2. Γλυκερία Νιαβή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Χαλκίδα, 04/10/2022                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         Αριθ. πρωτ.: οικ. 221209/6423 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση      : Λ .Χαϊνά 93                                                     
Ταχ. Κώδικας : 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ                                    ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Πληροφορίες  : Κ. Παλιαρούτης                                                   Οικονομική Επιτροπή   
Τηλέφωνο.      : 22213 53710                                                           Λ. Καλυβίων 2 
 E-mail             : paliaroutis.k@pste.gov.gr                                   Λαμία, Τ.Κ.: 35 132             
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, 
Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. ι(iii)’ του Ν.3852/2010» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα του άρθρου 176 παρ. ι(iii)’. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί & ισχύουν.  

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & 
 Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
 και ισχύει. 

4. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 380/2016, ΦΕΚ Β’ 3847/2016, ΦΕΚ Β’ 4401/2016 και 
ΦΕΚ Β’ 2201/2017).  

5. Την αριθ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας με την οποία 
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023. 

6. Την υπ’ αριθ. 200/1-9-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
«περί εκλογής Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το 
άρθρο 175 του Ν. 3852/2010. 

7. Την με αριθ. πρωτ. 133502/3490/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008801077) αρχική σύμβαση 
προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των 
κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος με τον 
ανάδοχο τον ΦΛΩΡΟ ΙΩΑΝΝΗ. 

8. Την με αριθ. πρωτ. 141801/4347/23-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010802793) τροποποίηση – 
παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και καυσίμων κίνησης, για τις 
ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας. 

9. Της αριθ. 781/08-06-2021 (Πρακτικό 22ο, Θέμα 6ο, ΑΔΑ: ΩΜ3Κ7ΛΗ-ΒΡΔ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας με την οποία (σημείο 3) 
συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. 
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10. Το από 28-09-2022 πρωτόκολλο παραλαβής της επιτροπής παραλαβής προμήθειας υγρών 
καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το μήνα Ιούλιο 2022.  

 
 

Εισηγούμαστε 

 

 Την έγκριση του από 28-09-2022 πρωτόκολλου παραλαβής της επιτροπής παραλαβής προμήθειας 

υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το μήνα Ιούλιο 2022, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον 

κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΔΑΜ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 4.664,72 € 

604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 

624, 625, 626/31-7-2022 
 

22SYMV010802793 

 

Συνημμένο: 

Το από 28-09-2022 πρωτόκολλο παραλαβής 
προμήθειας υγρών καυσίμων 

  

Εσωτερική Διανομή:                                                                                           Ο Αντιπεριφερειάρχης 

- Τμήμα Προμηθειών                                                                                                       Π.Ε. Εύβοιας                                                                               

                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          Γεώργιος Κελαϊδίτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Λαμία,  04/10/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                    Αρ. πρωτ.:225583/5983 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Tαχ. Δ/νση : Λ. Καλυβίων  
Ταχ. Kώδικας: 35132                           ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή Π.Σ.Ε. 
Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου  
Τηλέφωνο : 22313-54744,746                                              
FAX  : 22313-52670                                              
E-mail:  : v.palaiologou@pste.gov.gr   
 

 
Θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, 

ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 

τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, 

ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: “η Οικονομική 

Επιτροπή [...] στ) αποφασίζει για: ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών....[..] ζ) ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού, 

...” 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 

4555/2018 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2019). 

3. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως 

έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β’ 2201/28-

6-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β’ 3806/4-9-

2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, και ισχύει σήμερα. 

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
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4. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

5. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 “Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ”. 

7. Την υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή 

περίοδο 2019-2023. 

8. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας. 

9. Την υπ’ αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) απόφαση Περιφερειάρχη 

περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 

151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-7-2022). 

10. Την υπ’ αριθμ. 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ:9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση Περιφερειάρχη περί 

ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 

3913/τ.Β/25-7-2022). 

11. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

13. Το Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/2000) άρθρο 1, παρ. 3 με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 

στις Περιφέρειες (τότε Ν.Α) για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης. 

14. Την αριθμ. 687/17-5-2022 (ΑΔΑ: 96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των 

όρων της οικείας διακήρυξης. 

15. Το υπ’ αριθμ. 118124/3704/27-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010644840) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Οικονομικού και Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για την εν θέματι 

υπηρεσία. 

16. Την υπ’ αριθμ. 2750/1-6-2022 (ΑΔΑ:68ΡΦ7ΛΗ-22Ξ, ΑΔΑΜ:22REQ010672775) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2878 στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 

Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου. 

17. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073 Διακήρυξης. 

18. Τα υπ’ αριθ. 1/20-7-2022 (ολοκληρώθηκε 27-7-2022) και 2/17-8-2022 πρακτικά της επιτροπής τα 

οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1234/6-9-2022 (ΑΔΑ:6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ΠΣΕ, τα οποία ενσωματώνονται στην παρούσα απόφαση ως εξής:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  

 

“Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας 

δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

 

Στη Λαμία 20/7/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού & 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 159677/4544/14-7-2022 

πρόσκλησης του τμήματος Προμηθειών, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου 

διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-2022 διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. για 

την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας 

δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 687/17-5-2022 (ΑΔΑ:96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:  

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), 

υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Γεώργιος Γουργιώτης του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως μέλος. 

 Ελένη Βαγενά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Δομικών Έργων), υπάλληλος 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, ως μέλος. 

 

 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών 

Γραμματέων (ειδ. Δ/κού - Λογ/κού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

ΠΣΕ. 

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 

σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

163237. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η   14η-
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7-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ήταν η 20η/7/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κ. Φώτιου Παπαευσταθίου (όνομα 

χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και του μέλους Ελένης Βαγενά, οι οποίοι είναι 

πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ και ΕΣΗΔΗΣ με αρμοδιότητα την ελεγχόμενη πρόσβαση στα 

συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο που αφορά την Π.Στ.Ε. και την αριθ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-

2022 Διακήρυξη, προκειμένου να λαμβάνει τα υποβληθέντα ερωτήματα, την πορεία τους και την πορεία 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 163237 και 

διαπίστωσαν ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη 

συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 

Α/Α Προμηθευτής Ημερομηνία και ώρα  

Υποβολής 

προσφοράς 

1 FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 08/07/2022, 11:14:08 

2 ΕΛΕΚΤ ΑΕ 14/07/2022, 18:02:24 

3 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 14/07/2022, 15:20:20 

4 Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 14/07/2022, 19:22:51 

5 ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 14/07/2022, 18:29:54 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών.  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικού & 

Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι 

οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ως εξής:  

 

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 

συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν 

λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος: 

 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Α/Α προσφοράς 

συστήματος 

1 FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 288498 

2 ΕΛΕΚΤ ΑΕ 289126 

3 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 289070 

4 Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 289450 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 159677/4544/12-7-2022 

2 ΕΛΕΚΤ ΑΕ 163745/4603/15-7-2022 

3 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 164137/4610/15-7-2022 

4 Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 165079/4620/18-7-2022 

5 ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 165425/4626/18-7-2022 
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5 ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 290682 

 

Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση των 

εγγυητικών συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και 

διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής -προσκομίζοντας το 

πρωτότυπό της- μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού σύμφωνα με την 

διακήρυξη. Παράλληλα επικοινώνησε ηλεκτρονικά μέσω e-mail με τους φορείς που φέρεται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

Μετά από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι όλα τα κατατεθειμένα ηλεκτρονικά 

έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.α) (σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) 

όλων των ανωτέρω οικονομικών φορέων φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, 

αφού επαληθεύεται: 1) ότι η υπογραφή είναι έγκυρη (SIGNATURE IS VALID), 2) η ταυτότητα του 

υπογράφοντος (THE SIGNER'S IDENTITY IS VALID), 3) ότι το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από την 

εναπόθεση της ηλεκτρονικής υπογραφής (THE DOCUMENT HAS NOT BEEN MODIFIED SINCE THIS 

SIGNATURE WAS APPLIED), 4) ότι το πιστοποιητικό του υπογράφοντος είναι έγκυρο και δεν έχει 

ανακληθεί (THE SIGNER'S CERTIFICATE IS VALID AND HAS NOT BEEN REVOKED) και 5) ότι το 

παρόν πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 910/2014 ANNEX I 

(THIS CERTIFICATE IS QUALIFIED ACCORDING TO EU REGULATION 910/2014 ANNEX I). Κατά 

συνέπεια, όλες οι προσφορές έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τον όρο 2.4.2 της διακήρυξης και όλοι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή η 

οποία χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης. 

Περαιτέρω, από τη στιγμή που το έγγραφο-δικαιολογητικό υποβάλλεται στον διαγωνισμό -μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ- δεν μπορεί να προκύψει προβληματισμός ή αμφιβολία για τον χρόνο σύνταξης του 

εγγράφου σε σχέση με τον χρόνο υποβολής του και η βεβαίωση που αυτόματα παρέχεται απο το 

σύστημα καθιστά αυτό έγγραφο βέβαιης ημεροχρονολογίας χωρίς άλλη διατύπωση. (βλ. ad hoc ΑΕΠΠ 

1434/2021,1379/2021,112/2021, 417/2020).  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες.  

 

Τελική άποψη: Όλες οι προσφορές των ανωτέρω υποψήφιων αναδόχων γίνονται αποδεκτές για το 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, διότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί απο την Αναθέτουσα Αρχή στην Διακήρυξη.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής/ 

τεχνικής προσφοράς η επιτροπή ακολούθησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, ως εξής: 

 

1. FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση 
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1)  Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ): ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 

καθεστώς ισχύει – και στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2022 & Υ.Α. 38866/21-04-

2022(ΦΕΚ 2030/Β΄/21-04-2022) 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει 

ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,78 ευρώ 

5) Συνολική δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας των 

κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

για 24 μήνες 

211.200,00 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων: 

141.526,80 ευρώ 

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη & 

εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

36.757,75 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων  ή λοιπών δαπανών  14.251,24 ευρώ 

Δ. Εργολαβικό κέρδος 480,00 ευρώ 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   960,00 ευρώ 

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 17.224,21 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 261.888,00€ 

 

2. ΕΛΕΚΤ Α.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση 

1)  Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): Σύμφωνα με τον «Πίνακα κατανομής 

προσωπικού» 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ): Σύμφωνα με τον «Πίνακα κατανομής 

προσωπικού» 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 

καθεστώς ισχύει – και στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας 2022-2021 & Υ.Α. 

38866/2022 (ΦΕΚ 2030/21-04-2022) 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει 

ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5) Συνολική δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας των 

κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

για 24 μήνες 

211.992,00 ευρώ 
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Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων: 

140.522,59 ευρώ 

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη & 

εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

32.897,21 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών  18.720,00 ευρώ 

Δ. Εργολαβικό κέρδος 741,76 ευρώ 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   1.848,00 ευρώ 

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 17.262,44 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 262.870,08€ 

 

3. ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση 

1)  Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): Λόγω έλλειψης χώρου η ανάλυση 

γίνεται στο αρχείο (ανάλυση 

εργαζομένων οικονομικής 

προσφοράς) 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ): Λόγω έλλειψης χώρου η ανάλυση 

γίνεται στο αρχείο (ανάλυση 

εργαζομένων οικονομικής 

προσφοράς) 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 

καθεστώς ισχύει – και στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

Εθνική γενική συλλογική σύμβαση 

εργασίας (με χρονική επέκταση), όπως 

τροποποιήθηκε με την απόφαση με 

αρ.38866 (ΦΕΚ Β 2030/21-04-2022) 

(επισυνάπτεται) 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει 

ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5) Συνολική δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας των 

κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

για 24 μήνες 

246.760 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 
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Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων: 

131.313,15 ευρώ 

(ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:111.115,55 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:20.197,6) 

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη & 

εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

53.457,43 ευρώ 

(ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ:32.019,83 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ:20.197,6 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΠΚ:1.240) 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών  16.696,1 ευρώ 

Δ. Εργολαβικό κέρδος 407,17 ευρώ 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   1.094,5 ευρώ 

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 16.229,25 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 246.760,00€ 

 

4. Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση 

1)  Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ): ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 

καθεστώς ισχύει – και στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

ΕΓΣΣΕ 2022 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΤΗΣ 2021 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει 

ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

31,85*0,15=4,7775 ευρώ 

5) Συνολική δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας των 

κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

για 24 μήνες 

226.560,00 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων: 

141.413,56 

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη & 

εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

35.972,04 

(συμπεριλαμβανομένου ΕΛΚΠ) 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών  26.400,00 

Δ. Εργολαβικό κέρδος 1.092,52 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   3.205,00 

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 18.476,88 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 280.934,40€ 

 

5. ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115 Α’) 

«Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» 

 

 Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ 

για δύο έτη (24 μήνες) 

 

Περιγραφή Πεδίο συμπλήρωση 

1)  Αριθμός των εργαζομένων (με ανάλυση): ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση ): ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3) Συλλογική σύμβαση εργασίας – ή όποιο εργασιακό 

καθεστώς ισχύει – και στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφό της στο τέλος ): 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2021 & ΦΕΚ Β 2030-2022 

(αύξηση κατώτατου μισθού 

επισυνάπτονται) 

4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει 

ισχύουσας νομοθεσίας –εργασιακού καθεστώτος. 

4,7775 ευρώ 

5) Συνολική δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας των 

κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα 

για 24 μήνες 

238.709,67 ευρώ 

 

Επιμερισμός της ανωτέρω συνολικής δαπάνης άνευ ΦΠΑ. 

Α. Ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες εισφορές αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων: 

144.897,79 ευρώ 

Β. Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη & 

εργαζομένων) με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

42.924,13 ευρώ 

Γ. Κόστος Αναλώσιμων ή λοιπών δαπανών  14.049,70 ευρώ 

Δ. Εργολαβικό κέρδος 4.400,00 ευρώ 

Ε. Διοικητικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών   13.000,00 ευρώ 

ΣΤ. Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεων 19.438,05 ευρώ 

 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ: 295.999,99€ 

 

Οι προσφερόμενες τιμές με Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Οικονομικές Προσφορές 

κατά σειρά μειοδοσίας με 

ΦΠΑ 

* ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. * 246.760,00€ 

FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE 261.888,00€ 

ΕΛΕΚΤ ΑΕ 262.870,08€ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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* Η Επιτροπή για την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα “ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”  

η οποία είναι πρώτη σε σειρά μειοδοσίας, παρατήρησε τα εξής:  

- δεν έχει υπολογίσει νομίμως στην προσφορά του τις μικτές αποδοχές των εργαζομένων καθώς όπως 

προκύπτει από τον πίνακα υπολογισμού που έχει προσκομίσει, οι μικτές αποδοχές των εργαζομένων 

ανέρχονται στο ποσό των 98.423,66 ευρώ που υπολείπεται από τις νόμιμες αποδοχές, με αποτέλεσμα 

το συνολικό εργατικό κόστος που έχει υπολογίσει να υπολείπεται του νομίμου. 

Τελική άποψη: Η προσφορά που υποβάλει ο εν λόγω υποψήφιος δεν γίνεται αποδέκτη και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι παραβιάζει ρητές και απαράβατες απαιτήσεις της διακήρυξης.   

 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υπόλοιπων υποψήφιων οικονομικών φορέων εντοπίστηκαν 

σημεία που χρήζουν περαιτέρω ανάλυση και διευκρινίσεων λόγω της μεγάλης διαφοράς στις τιμές που 

έχουν δηλώσει και για λόγους ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, η Επιτροπή μετά από 

διαλογική συζήτηση αποφάσισε να αποστείλει επιστολή -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- και να ζητήσει από τους εν 

λόγω υποψήφιους: 

- να εξηγήσουν εγγράφως την τιμή που προτείνουν στα σημεία της προφοράς τους σχετικά με το 

εργολαβικό κέρδος και του κόστους των αναλωσίμων. 

 

Επιπρόσθετα,  

 για την εταιρεία «FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE» να ζητηθούν περαιτέρω 

έγγραφες διευκρινήσεις για την οικονομική της προσφορά, διότι: 

- δεν έχει υπολογίσει το κόστος ένδυσης των εργαζομένων και να τεκμηριώσει εγγράφως την 

απόσβεσή τους, και 

- να αποσαφηνίσει εάν έχει υπολογίσει το κόστος ασφαλιστηρίου συμβολαίου στη προσφορά της, 

όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, με ποιο ποσό και πως αυτό 

προκύπτει. 

 για την εταιρεία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.», ενώ έχει προσκομίσει την ανάλυση αποδοχών του προσωπικού,  

να ζητηθεί να προσκομίσει συμπληρωματικά και το «(Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ» που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης ¨ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ¨, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή,  

- η παροχή γραπτών διευκρινήσεων αποσκοπεί αποκλειστικά στη θεραπεία και κατοχύρωση του 

δημοσίου συμφέροντος και την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, και  

- σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης [... Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της 

ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, 

να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης...], 

 ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την διακοπή της συνεδρίασης, προκειμένου η Αναθέτουσα 

Αρχή να αποστείλει ηλεκτρονική πρόσκληση -μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ- στους ανωτέρω 

Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.  280.934,40€ 

ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. 295.999,99€ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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οικονομικούς φορείς να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης. 

 

Η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου έπειτα απο πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Λαμία 27-7-2022 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  
 
 

“Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 
Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας 

δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 
προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

 

Στη Λαμία 17/8/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού & 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 221 

παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 180394/4914/11-8-2022 

πρόσκλησης του τμήματος Προμηθειών, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων που κατατέθηκαν 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-

2022 διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των 

χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και 

Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης 

για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:  

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), 

υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Γεώργιος Γουργιώτης του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως μέλος. 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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 Ελένη Βαγενά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Δομικών Έργων), υπάλληλος 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, ως μέλος. 

 

 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών 

Γραμματέων (ειδ. Δ/κού - Λογ/κού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

ΠΣΕ. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σε συνέχεια της προηγούμενης (27-7-2022) και η 

Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- η εταιρεία “FANTASY CLEANING 

SECURITY AND FACILITY IKE” [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 185933/5002/11-8-2022] μετά απο το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 177378/4867/2-8-2022 έγγραφο / ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

2. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλε εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- η εταιρεία “ΕΛΕΚΤ Α.Ε.” [αριθμ. πρωτ. 

Υπηρεσίας 184576/4989/10-8-2022] μετά απο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77450/4868/2-8-2022 έγγραφο / 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

3. Τις διευκρινήσεις που υπέβαλαν εμπροθέσμως -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- οι εταιρείες «Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε.Ε.» 

[αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 180394/4914/4-8-2022] και «ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS 

A.E.» [αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 186947/5030/16-8-2022] μετά απο το υπ’ αριθμ. πρωτ.  

165425/4626/2-8-2022 έγγραφο / ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

 

και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν έκρινε επαρκής τις έγγραφες 

αιτιάσεις/εξηγήσεις που παρασχέθηκαν από τις ανωτέρω εταιρείες διότι είναι σαφής και πλήρης. 

 

Τελική Άποψη: Η επιτροπή σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα κάνει αποδεκτές στο σύνολό τους 

τις προσφορές.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

Γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή: 
 

1. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2 πρακτικών. 

2. Την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα “ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” 

ως απαράδεκτη, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο αριθμ. 1 πρακτικό της Επιτροπής. 

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE» 

[ΑΦΜ:800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου] ως προσωρινού αναδόχου της παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με 

συνολική προσφερόμενη τιμή 261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
 

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης, που θα 

υποβάλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής/έγγραφης ειδοποίησης 

που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.. 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Λαμία 17-8-2022 
(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

19. Την υπ’ αριθ. 1234/6-9-2022 (ΑΔΑ:6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

[................................................................................................................................................................. 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/20-7-2022 (ολοκληρώθηκε 27-7-2022) και 2/17-8-2022 πρακτικά της 

επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών 

καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας 

και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης 

για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

τεχνικών/οικονομικών προσφορών και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.  

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ως απαράδεκτη 

για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του σχετικού πρακτικού 1 της επιτροπής.  

3. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” (ΑΦΜ: 

800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου) ως προσωρινό ανάδοχο του εν θέματι διαγωνισμού, διότι η προσφορά 

του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και με συνολική προσφερόμενη τιμή 

261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

H κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της διακήρυξης, που 

θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής/έγγραφης 

ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..  

Η παρούσα απόφαση δεν κοινοποιείται στον προσφέροντα και ενσωματώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης που θα ακολουθήσει.  

Υπέρ της εισήγησης τάσσονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος, Δημήτριος Βουρδάνος, 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Ηλίας Μπουρμάς, Σοφία Αγγελοπούλου -Παπανικολάου, Δημήτριος 

Αναγνωστάκης και Νικόλαος Μπέτσιος.  

Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά επισημαίνοντας τη διαφωνία της παράταξής του με την 

ενοικίαση εργαζομένων και τις εργολαβίες μίσθωσης προσωπικού, αναφέροντας ότι μπορεί και πρέπει 

να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1234 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής 
..................................................................................................................................................................] 

19. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο αναδειχθέντας μειοδότης κλήθηκε με την υπ’ αριθ.  

204198/5509/8-9-2022 ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

20. Το υπ’ αριθμ. 3/19-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας εισήγησης. 
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Εισηγούμαστε: 

 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/19-9-2022 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, 

δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του 

Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, 

συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

αναδειχθέντα μειοδότη.  

2. Την κατακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα “FANTASY CLEANING 

SECURITY AND FACILITY IKE” (ΑΦΜ: 800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου), με συνολική προσφερόμενη 

τιμή 261.888,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 
 

 

 

Συνημμένα:             
- Το υπ’ αριθμ. 3 πρακτικό       
             

 

 

           Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 

 

                                                  

              Ηλίας Κ. Σανίδας 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
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1. Χρονολογικό Αρχείο     
2. Φ 01.01  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών  
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.  
 
 

“Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. 

Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ”, διάρκειας 

δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

(Αριθμ. Διακήρυξης 6/130512/3907/9-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010738073).  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 

 

Στη Λαμία 19/9/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού 

& Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του άρθρου 

221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/04-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-

ΩΡΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 209772/5650/15-9-2022 

πρόσκλησης του τμήματος Προμηθειών, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού, 

ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 6/130512/3907/9-6-2022 διακήρυξης της Δ/νσης 

Οικονομικού & Δ.Ε. για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του 

Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, 

συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

 

Στην συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία, παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:  

 

 Φώτιος Παπαευσταθίου του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού (ειδ. Διοικητικού), 

υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης ΠΣΕ, ως Πρόεδρος. 

 Γεώργιος Γουργιώτης του Ευσταθίου, κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωπόνων), υπάλληλος της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως μέλος. 

 Ελένη Βαγενά του Κων/νου, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Δομικών Έργων), υπάλληλος 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΣΕ, ως μέλος. 
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 Χρέη γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η Ζωή Σύψα του Χρήστου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών 

Γραμματέων (ειδ. Δ/κού - Λογ/κού), υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 

ΠΣΕ. 

 

Με τα υπ’ αριθ. 1/20-7-2022 (ολοκληρώθηκε 27-7-2022) και 2/17-8-2022 πρακτικά της η παρούσα 

Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY 

IKE” ως προσωρινού αναδόχου.  

Με την υπ’ αριθ. 1234/6-9-2022 (ΑΔΑ:6ΠΚΑ7ΛΗ-ΔΚΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής. 

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη με το υπ’ αριθμ. 204198/5509/8-9-2022 έγγραφο στον 

προσωρινό ανάδοχο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.  

 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών 

της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 

με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 

εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.  

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 

σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 

163237. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ορίστηκε η 19-

9-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 π.μ.  
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Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον 

προσωρινό ανάδοχο την 23η-3-2022, ημέρα Τετάρτη. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά 

το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης την 12η-9-2022, ημέρα Δευτέρα και σε φυσικό φάκελο στη 

Γραμματεία της Δ/νσης Οικ/κου & Δ.Ε. που έλαβε αριθμό πρωτ. 209772/5650/15-9-2022. Συνεπώς, η 

κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο  

ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου της και του μέλους Ελένης Βαγενά (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), οι οποίοι είναι πιστοποιημένα μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ και 

ΕΣΗΔΗΣ με αρμοδιότητα την ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα του ΕΣΗΔΗΣ και στο χώρο που 

αφορά την Π.Στ.Ε. και την οικεία διακήρυξη, προκειμένου να λαμβάνουν τα υποβληθέντα ερωτήματα, 

την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εταιρείας «FANTASY CLEANING 

SECURITY AND FACILITY IKE», και διαπίστωσε ότι: 

α) Τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ που υπέβαλλε με τη προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

αληθή και σε συμφωνία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου. 

β) ο φάκελος δικαιολογητικών είναι άρτιος, πλήρης και σύμφωνος με τους όρους της διακήρυξης 

 

Τελική άποψη: Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν τόσο ηλεκτρονικά, αλλά όσο 

και σε έντυπη μορφή προκύπτει οτι είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.  

 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη,  

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

3. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος, 

4. οτι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στους ηλεκτρονικούς δημόσιους 

ανοικτούς διαγωνισμούς, 

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

2. Την κατακύρωση του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας 

των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας 

Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ», διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 

τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή στον οικονομικό φορέα “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” 

(ΑΦΜ: 800899885, Δ.Ο.Υ.: Περιστερίου), με συνολική προσφερόμενη τιμή 261.888,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 

 

Λαμία, 19-9-2022 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ  

          

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ            ΖΩΗ ΣΥΨΑ   1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ  

 

 

 

2. ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                              Χαλκίδα, 04/10/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                           Αριθμ. πρωτ. οικ: 225941/6556 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δνση       : Λ. Χαϊνά 93                                                     
Ταχ. Κώδικας : 34 100, Χαλκίδα                                    ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Πληροφορίες  :  Κ. Παπακυριακού                                            Οικονομική Επιτροπή   
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53711                                                         Λ. Καλυβίων 2  

E-mail             : papakyriakou.k@pste.gov.gr                    Λαμία, Τ.Κ.: 35 132  
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας περί έγκρισης παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για 
το έτος 2022». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2.  Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 
52, παράγραφος 2 «Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν. 2589/2000».  

3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».    

4. Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

5. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167/23.07.2013) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου».   
6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.10.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.  

7. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
9. Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Της αριθμ. 3203/84663/2017 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2201/28.06.2017) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση Τροποποίησης – Επικαιροποίηση 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».  

11. Το αριθμ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των 
Περιφερειακών Συμβούλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

12. Την αριθμ. 195090/2921/09.09.2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας» 
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13. Την αριθμ. πρωτ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 διακήρυξη του ηλεκτρονικού, 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο  «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Εύβοιας για το έτος 2022», σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
ορίζεται η  17-10-2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 18-10-2021. 

14. Το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022» σύμφωνα με το οποίο το 
υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την 
Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες 
αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την 
Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ. 

15. Την ανάγκη της παράτασης χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ  και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 διαγωνισμού. 

16. Την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Στ.Ε. 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
με την οποία εγκρίνεται η παράταση του χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ και ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) 
διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» 
ως εξής: 
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 15:00. 
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27-10-2022 και ώρα 10:00. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 

22PROC011255387 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923 διακήρυξης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένο: 

- Η με αριθμ. Πρωτ. 225572/6546/04-10-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

-  
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
 Π.Ε.Εύβοιας 

 

 

 

 

 Γεώργιος Κελαϊδίτης 
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Ο Συντάκτης Ο Αναπληρωτής 
Προϊστάμενος Τμήματος 

Προμηθειών 

  

Κυριάκος Παπακυριακού  
ΠΕ/Β’ 

Κων/νος Παλιαρούτης  
ΠΕ/Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                       Χαλκίδα, 04-10-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                       Αριθμ. πρωτ. οικ.: 225572/6546 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δνση       : Λ. Χαϊνά 93                                                     
Ταχ. Κώδικας : 34 100, Χαλκίδα                                 
Πληροφορίες  : Κυριάκος Παπακυριακού                            
Αρ.Τηλεφ.       : 22213 53711                                        
e-mail             : papakyriakou.k@pste.gov.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης 
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» 
 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  
Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 

ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-
2023, 

4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 

5. Την υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 271/2020 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 

7. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν 
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-
2023, 

8. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του 
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 

9. Την αριθμ. πρωτ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 διακήρυξη του ηλεκτρονικού, 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο  «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο 

mailto:papakyriakou.k@pste.gov.gr
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της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022», σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η  17-10-2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 18-10-
2021. 

10. Το αριθμ. πρωτ. 38837 ΕΞ 2022/29-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & 
Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022» σύμφωνα με 
το οποίο το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός 
λειτουργίας την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες 
εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική 
λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 πμ. 

11. Το άρθρο 37 του Ν.4412/2016: «… 4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για 
την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως 
ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. Η ανωτέρω αδυναμία 
πιστοποιείται, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, 
Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η 
αναθέτουσα αρχή καθορίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής της διαδικασίας.» 

12. Το γεγονός ότι οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα και αφορούν την τήρηση των κανόνων 
δημοσιότητας (αποστολή προς την Ε.Ε.Ε.Ε. του τυποποιημένου έντυπου διορθωτικής διακήρυξης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία οι σχετικές δημοσιεύσεις σε 
εθνικό επίπεδο ), την  ενημέρωση των συστημάτων είναι χρονοβόρες, και η δυνατότητα που πρέπει 
να δοθεί στους οικονομικούς φορείς να έχουν αρκετό χρόνο ώστε να προετοιμάσουν τις προσφορές 
τους επιβάλλουν την επίσπευση των ενεργειών από μέρους μας, άρα συντρέχουν οι λόγοι του 
κατεπείγοντος του άρθρου 159 παρ. 2 ν. 3852/2010. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Την παράταση χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων, λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και 
ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011255387 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923) διαγωνισμού με 
τίτλο «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2022» ως 
εξής: 
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-10-2022 και ώρα 15:00. 
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27-10-2022 και ώρα 10:00. 

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 206424/6021/13-09-2022, ΑΔΑΜ: 

22PROC011255387 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168923 διακήρυξης. 
 

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΛΙΒΑΔΕΙΑ 05-10-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αριθμ. πρωτ.:οικ:227454_5369 
2222227454_5369 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
Tαχ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39 
Ταχ.Kώδικας : 321 31 Λιβαδειά                                                      ΠΡΟΣ:  Οικονομική Επιτροπή 
Πληροφορίες : Δ. ΜΠΑΡΚΩΣΗΣ 
Τηλέφωνο : 2261350 285 
FAX  : 2261350 291                                                                     
Email  :barkosis@pste.gov.gr 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 176 παρ.η. σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄) και την παρ. 9β του 

άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.8.2019). 

2. Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τα άρθρα 200 & 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 και 

2014/25/ΕΕ). 

4. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΣΕ για την 

περιφερειακή περίοδο 2019-2023.  

5. Την υπ. αριθμ. 200/1-9-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερ. Ελλάδας, 

“περί εκλογής Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, σύμφωνα με 

το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010. 

6. Την υπ’ αριθμ. 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ 5331/τ.Β/17-11-2021) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους  χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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7. Την υπ΄αριθμ. 1716/15-12-2020 (πράξη 47)απόφαση της ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί 

“Προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)  της Π.Ε. Βοιωτίας. 

8. Την Πιστοποίηση Β΄Παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική Εργασιακής 

Ένταξης» για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Βοιωτίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας, από 

τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄ και έχοντας υπ΄ όψιν το 

πιστωτικό τιμολόγιο 31/23-09-2022, ζητούμε εκ νέου την έγκριση του 2182/25-07-2022 τιμολογίου 

παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

 

5.040,00 ΤΠΥ 2182/25-7-

2022 

797/07-06-2022 

(πράξη 21) 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. 

 

                        Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                          ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                               

 

                          ΦΑΝΗ  ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                            

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ         Άμφισσα   05-10-2022 
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ         Αρ. πρωτ. οικ.: 227526/3705     
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
Τμήμα : Προμηθειών  

Δ/νση : Γιδογιάννου 37 ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή   

Τ.Κ.  : 33100              Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Πληρ. 
Τηλέφ 
Φαξ                                
Email  

: 
: 
: 
:          

Κων/νος Κάββουρας 
2265350-636 
2265350-512 
k.kavvouras@pste.gov.gr 
 

             Λ. Καλυβίων 2  
             Λαμία Τ.Κ.: 35 131 

                         

    
ΘΕΜΑ:   Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων 
για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 
80.000,00 ευρώ, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173548. 

    
Έχοντας υπόψη: 
      

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 4 
του άρθρου 37. 

4.  Το υπ’αριθμ.38837ΕΞ2022/29-09-22 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης 
Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το οποίο το  υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την 
Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 18:05, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες 
αναβάθμισης  της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική 
λειτουργία την Πέμπτη 20.10.2022 και ώρα 08.00 π.μ. 
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού,  για την παροχή υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων 
για εργασίες άρσης καταπτώσεων, στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 
80.000,00 ευρώ, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173548, μέχρι 24/10/22 και ώρα 23:59:59.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

 

 
           Ο Αναπ/της Πρ/νος                                                                Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε.Φωκίδας 

 

 

 

 

 

          Κων/νος Κάββουρας                                                                            Γεώργιος Ζ.Δελμούζος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Λαμία :   03/10 /2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   Αρ. πρωτ.:  224471/5964 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Δ/νση: Διοικητήριο, Λ.Καλυβίων 2           Προς: Οικονομική Επιτροπή Π.Στ.Ε. 
Ταχ. Κώδ.: 35131  ΛΑΜΙΑ                                  
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου 
Τηλ.: 2231354744               
FAX: 22231354744                 
E-mail :  v.palaiologou@pste.gov.gr  
 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τεσσάρων (04) νέων μαθητικών δρομολογίων 

αρμοδιότητας  Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 

10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη 

συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 

συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) απόφαση Περιφερειάρχη περί 

ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 

151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-7-2022). 

6.  Την αριθμ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση Περιφερειάρχη περί 

ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 

3913/τ.Β/25-7-2022). 

7.  Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
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8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 

149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

8. Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα με την οποία 

εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ)  για τη μεταφορά μαθητών 

αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η διενέργεια  

διαγωνισμού  καθώς και οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

9. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων 

προαίρεσης 30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095 ) 

10. Το άρθρο  4.2.1.α ¨Υποβολή προσφορών¨  της διακήρυξης  του ΔΣΑ, σύμφωνα με το οποίο “ 

Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που 

προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων συμβάσεων, η ΠΕ Φθιώτιδας θα δημοσιεύει 

πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη αυτών, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει 

αποδεκτοί στο ΔΣΑ. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Οι προσφορές 

υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο Παράρτημα ΙΙ για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.  

11. Την υπ΄αριθμ. 2495/28-04-2020 πολυετή απόφαση ανάληψη δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΗ537ΛΗ-ΑΥΧ 

ΑΔΑΜ: 20REQ006625962). 

12. Την υπ’ αριθμ 18/3-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91ΑΜ7ΛΗ-Ζ8Ρ).  

13. Το υπ΄αριθμ. 224362/190/03-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο 

αιτείται την δημοπράτηση 04 νέων μαθητικών δρομολογίων. 

14. Την αριθμ. 191290/17-06-2022 (ΦΕΚ Β΄3136) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών. 

15. Ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για νέα δρομολόγια με δημόσια σύμβαση προκύπτει από τη 

διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά μαθητών με τη δημόσια συγκοινωνία (ειδικά 

μαθητικά δελτία) και με ίδια μέσα των Δήμων και της Περιφέρειας, με συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της 

μεταφοράς με σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς οι ανάγκες μεταφοράς για το 

συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν είχαν συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του αρχικού διαγωνισμού. 

 

Εισηγούμαστε 

Την έγκριση: 
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Της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για  τεσσάρων  (04) νέων μαθητικών δρομολόγιων, 

συνολικού προϋπολογισμού 32.933,42€  άνευ  ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης της τάξης του 30% και την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών 

των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 ( 170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από 

οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).   

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.                                

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 

σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 

/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. 

Πρακτικού 14) και δημοσιεύτηκε με την άρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

Τον ορισμό ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού & 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 

 

                                                          Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 

 

                                           

                                                                                       

                                                                      Ηλίας Κ. Σανίδας 

 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ; 
Έγγραφο Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

  ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ.  

ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΡΟΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

2022/ 
ΝΕΟ 
31 

Γραμματικό  
-Νέο Ικόνιο 

Νομού 
Καρδίτσας 

9 

Νηπιαγωγείο 
Ν. 

Μοναστηρίου
- Δημοτικό 
σχολείο Ν. 

Μοναστηρίου 

διπλό 
δρομο
λόγιο 

(με 
επιστρο

φή)  

Μικρό 
λεωφορείο 

με 
συνοδο 

4,40  0,10  20,70  - 25,20  59,7 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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2022/
ΝΕΟ 
32 

Πολύδροσο 
Φωκίδας 

1 

 Σταθμος 
Λιλαίας 

(ανταποκριση 
με ταξι για 

Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 

Λαμίας 

διπλό 
δρομο
λόγιο 

(με 
επιστρο

φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
0,40   - 8,00   - 8,40  24,02 

2022/
ΝΕΟ 
33 

Νέα 
Γιαννιτσού  

1 

Μακρακώμη 
(ανταπόκριση 
με λεωφορείο 

για 3ο 
Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
Λαμίας) 

διπλό 
δρομο
λόγιο 

(με 
επιστρο

φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 

(ΤΑΞΙ) 

4,52  0,66  8,11  1,93  15,22  32,18 

2022/
ΝΕΟ 
34 

Παλαιοβράχα 2 

Σπερχειάδα 
(ανταπ. με 
λεωφορείο 
για το 2ο 

ΕΠΑΛ Λαμίας 

διπλό 
δρομο
λόγιο 

(με 
επιστρο

φή)  

Δ.Χ. 
Επιβατικό 

(ΤΑΞΙ) 

2,00  0,40  12,40  2,00  16,80  33,12 

    

  
  
  

               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  
  
  

149,02 
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                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                     (προσθήκη 1 δρομολογίου) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Λαμία :   07/10 /2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   Αρ. πρωτ.:  226627/6005 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Δ/νση: Διοικητήριο, Λ.Καλυβίων 2           Προς: Οικονομική Επιτροπή Π.Στ.Ε. 
Ταχ. Κώδ.: 35131  ΛΑΜΙΑ                                  
Πληροφορίες: Β. Παλαιολόγου 
Τηλ.: 2231354744               
FAX: 22231354744                 
E-mail :  v.palaiologou@pste.gov.gr  
 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  διενέργειας δημοπράτησης τριών (03) νέων μαθητικών δρομολογίων 

αρμοδιότητας  Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 

10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη 

συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), 

συνολικού προϋπολογισμού 16.714,23€  και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) απόφαση Περιφερειάρχη περί 

ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 

151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-7-2022). 

6.  Την αριθμ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση Περιφερειάρχη περί 

ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 

3913/τ.Β/25-7-2022). 

7.  Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί 

«Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
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8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 

149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 

8. Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα με την οποία 

εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ)  για τη μεταφορά μαθητών 

αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η διενέργεια  

διαγωνισμού  καθώς και οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

9. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων 

προαίρεσης 30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095 ) 

10. Το άρθρο  4.2.1.α ¨Υποβολή προσφορών¨  της διακήρυξης  του ΔΣΑ, σύμφωνα με το οποίο “ 

Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του, κάθε φορά που 

προκύπτει ανάγκη ανάθεσης μίας ή περισσότερων συμβάσεων, η ΠΕ Φθιώτιδας θα δημοσιεύει 

πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη αυτών, σε όσους οικονομικούς φορείς έχουν γίνει 

αποδεκτοί στο ΔΣΑ. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ. Οι προσφορές 

υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο Παράρτημα ΙΙ για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.  

11. Την υπ΄αριθμ. 2495/28-04-2020 πολυετή απόφαση ανάληψη δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΗ537ΛΗ-ΑΥΧ 

ΑΔΑΜ: 20REQ006625962). 

12. Την υπ’ αριθμ 18/3-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91ΑΜ7ΛΗ-Ζ8Ρ).  

13. Το υπ΄αριθμ. 226444/194/05-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο 

αιτείται την δημοπράτηση 02 νέων μαθητικών δρομολογίων. 

14. Το υπ΄αριθμ. 4319/07-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας με το οποίο αιτείται την 

δημοπράτηση 01 νέου μαθητικού δρομολογίου. 

15. Την αριθμ. 191290/17-06-2022 (ΦΕΚ Β΄3136) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών. 

16. Ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για νέα δρομολόγια με δημόσια σύμβαση προκύπτει από τη 

διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας για τη μεταφορά μαθητών με τη δημόσια συγκοινωνία (ειδικά 

μαθητικά δελτία) και με ίδια μέσα των Δήμων και της Περιφέρειας, με συνέπεια την ανάγκη εκτέλεσης της 

μεταφοράς με σύμβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς οι ανάγκες μεταφοράς για το 

συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν είχαν συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του αρχικού διαγωνισμού. 

 

Εισηγούμαστε 
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Την έγκριση: 

Της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για  τριών (03) νέων μαθητικών δρομολόγιων, συνολικού 

προϋπολογισμού 16.714,23€  άνευ  ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της 

τάξης του 30% και την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων 

σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το 

σχολικό έτος 2022-2023 ( 170 ημέρες) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη 

συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).   

Τα δρομολόγια απεικονίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.                                

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 

σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 

/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. 

Πρακτικού 14) και δημοσιεύτηκε με την άρ.πρωτ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006759153) 

Τον ορισμό ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού & 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 

 

                                                          Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 

 

                                           

                                                                                       

                                    Ηλίας Κ. Σανίδας 

 
 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ; 
Έγγραφο Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας    

Η Αναπληρώτρια                                                                                                       
Προϊσταμένη Τμήματος 

 

Παλαιολόγου Βασιλική 
ΤΕ/Πληροφορικής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΤΜ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

  ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΑΡ.  

ΜΑΘ 

ΣΧΟΛΕΙΟ.  
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΡΟΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ

Σ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ

Σ 
ΜΕΓΑΛ

Η 
ΚΛΙΣΗ 

ΧΛΜ 

ΑΝΩΤ
ΑΤΟ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤ

ΟΣ 

2022/ ΝΕΟ 
35 

Καρυά - 
Ροδωνιά 

2 

Κομποτάδες 
(ανταπόκριση 
με ταξί για 3ο 

Εσπερινό 
ΕΠΑΛ 

Λαμίας) 

μονό 
δρομολόγιο 
προσέλευση 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
2,37  0,05  14,26  0,22  16,90  25,22 
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2022/ΝΕΟ 
36 

Λουτρά 
Υπάτης 

(ανταπόκριση 
με λεωφορείο 

από 3ο 
Εσπερινό 

ΕΠΑΛ 
Λαμίας) 

2 
Ροδωνιά - 

Καρυά 

μονό 
δρομολόγιο 
επιστροφής 

Δ.Χ. 
Επιβατικό 

(ταξϊ) 
1,50   - 8,17  0,13  9,80  17,91 

2022/ΝΕΟ 
37 

Οδός Σοφιά 

(Περιοχή 

Αφανού 

Λαμία) 

1 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Φθιώτιδας 

(Τανάγρας 

30)   

διπλό 

δρομολόγιο 

με επιστροφή 

& συνοδό 

Δ.Χ. 

Επιβατικό 

(ταξϊ) 

6,00  0,80  0,00  0,00  6,80  32,50 

    

  
  
  

               ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
  
  
  

75,63 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Λαμία:  03/10/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                     Αρ. πρωτ.: 221459/5888 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΕ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Δ/νση: Διοικητήριο, Λ. Καλυβίων 2             Προς: Οικονομική Επιτροπή Π.Στ.Ε. 
Ταχ. Κώδ.: 35131, ΛΑΜΙΑ                                  
Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου 
Τηλ.: 2231354744               
FAX: 22231352670                 
E-mail :  v.palaiologou@pste.gov.gr  
 
ΘΕΜΑ: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 

Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (3η/2022 κατάσταση). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το  Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018). 

5. Την αριθμ. 195090/2921/2-9-2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη, περί 

ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 157027/2651/5-

8-2020 (ΥΟΔΔ 610) και 161319/2734/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 640), διορθώθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 241160/3781/29-10-2021 (ΦΕΚ 935/τ.ΥΟΔΔ/1-11-2021) απόφαση Περιφερειάρχη 

περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. (οικ) 

151036/1715/4-7-2022 (ΦΕΚ 585/τ. ΥΟΔΔ/12-7-2022). 

7. Την υπ’ αριθμ. 166761/1876/19-7-2022 (ΑΔΑ:9ΗΥΖ7ΛΗ-5Χ5) απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης 

άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 

3913/τ.Β/25-7-2022). 

8. Την υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 

απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς ΕλλάδαςΤην υπ’ αριθμ. απόφαση 537/2020 της 

Τις διατάξεις της αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1417/Β/2018), με την οποία ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

10.  Την απόφαση 537 /2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα με την οποία 

mailto:v.palaiologou@pste.gov.gr
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εγκρίθηκαν η ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά 

μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023,  η 

διενέργεια  διαγωνισμού  καθώς και οι όροι της Διακήρυξης ( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14). 

11. Το γεγονός ότι η ΠΕ Φθιώτιδας έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 

Αγοράς (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33 του ν. 4412/2016  (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 

συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων 

προαίρεσης 30% (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης:20PROC006759095.  

12. Το υπ’ αριθ. Δ.Α./Φ.Γ/221343/187/29-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας 

αναφορικά με καταργήσεις - τροποποιήσεις - συμπληρώσεις μαθητικών δρομολογίων της Π.Ε. 

Φθιώτιδας (3η/2022  κατάσταση).  

 

 
Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση των παρακάτω τροποποιήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των 

δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Φθιώτιδας, ως εξής: 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

(3η κατάσταση-  29/09/2022) 

 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η  

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ 60: Το τμήμα 60, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 

αριθ. 1367/05-10-2021 απόφαση της Ο.Ε.,. με αφετηρία τις οδούς: Τσιριμώκου 35 Λαμία-Γρηγοροπούλου 28-

 Λαμία και προορισμό το 5ο Λύκειο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας, να τροποποιηθεί σε αφετηρία οδοί Λαμίας: 

Χαντζηκώστα 5 (Άγιοι Θεόδωροι) -Τσιριμώκου 35 - Λ. Ελευθερίας 1 & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας 

δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23), ο μαθητής από το 5ο Λύκειο Λαμίας αποφοίτησε και προκειμένου 

να μεταφερθούν δύο επιπλέον μαθητές που φοιτούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-09-2022, 

Φ.27/420/21-09-2022 & Φ.27/425/23-09-2022 έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας).  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω εκτέλεσης 

επιπλέον επτά χιλιομέτρων & εκατό μέτρων (7,1) χιλιομέτρων καθημερινά.   

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 60 : 24,73 ευρώ ήτοι:   

(20,61 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 4,12 προαίρεση σε ποσοστό 20%) 
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(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)  

 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2022/103 (Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ): Το τμήμα 2022/103, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών 

προσφορών διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Φορτάτο Αντώνιο, με αφετηρία 

την Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας (Λιανοκλάδι), να τροποποιηθεί σε 

Αμφίκλεια -Παλαιοχώρι & προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό γυμνάσιο-λύκειο Λαμίας (Λιανοκλάδι) & το 1ο ΕΠΑΛ 

Λαμίας (Γαλανέικα) προκειμένου να μεταφερθεί μία επιπλέον μαθήτρια σύμφωνα με το αριθ. 1064/12-09-2022 

έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας.  

Από τη παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος λόγω εκτέλεσης 

επιπλέον δεκατεσσάρων χιλιομέτρων & διακοσίων μέτρων (14,2) χιλιομέτρων καθημερινά.   

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 2022/103 : 152,29 ευρώ ήτοι:   

(137,51 ευρώ το συμβατικό κόστος του τμήματος + 14,78 προαίρεση σε ποσοστό περίπου 10,8 %) 

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%)  

(Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ) Σε περίπτωση που ο μαθητής από την Αμφίκλεια απουσιάζει  και η μεταφορά της μαθήτριας 

από το Παλαιοχώρι για το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας πραγματοποιείται κανονικά το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 

διαμορφώνεται στα  93,34 ευρώ (για την εκτέλεση 72 χιλιομέτρων καθημερινά) σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 

κοστολόγησης (έχει εφαρμοστεί η δοθείσα στο διαγωνισμό έκπτωση σε ποσοστό 2%).    

Οι τροποποιήσεις αρχίζουν από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

60 

Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Τσιριμώκου 35 

Λαμία 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 

 Χαντζηκώστα 5 

(Άγιοι 

Θεόδωροι)- Λ. 

Ελευθερίας 1 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

Γρηγοροπούλου 

28- Λαμία 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

5ο Λύκειο Λαμίας 

3 
Κ/Ξ ΤΑΞΙ 

ΛΑΜΙΑΣ 
24,73 € 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ: 20,61 

ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 4,12 

ΕΥΡΩ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 24,73 

ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2022/103 

Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Αμφίκλεια 

Ειδικό Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο Λαμίας (Λιανοκλάδι) 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 

1ο ΕΠΑΛ Λαμίας  

(Γαλανέικα) 

2 
ΦΟΡΤΑΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
152,29 € 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ: 

137,51 ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 14,78 

ΕΥΡΩ 
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ΤΜΗΜΑ 2022 /ΝΕΟ3: Στο τμήμα 2022/72 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό 

Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 16η πρόσκληση υποβολής οικονομικών 

προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Μικρό λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. με αφετηρία Τέρμα Αριστείδου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου-Λαμία-Ροδίτσα και προορισμό το 16ο 

Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας (Παπασιοπούλου 2) να προστεθεί στην αφετηρία η Αγριλιά, η 

οδοί Γιαννιτσιώτη 12, Αμαλίας 11, Καποδιστρίου 16 (Λαμία)  προκειμένου να μεταφερθούν επιπλέον οκτώ 

(8) μαθητές που φοιτούν  στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 80/02-09-

2022 έγγραφο του & την αριθ. 4109/27-09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.. 

Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση  του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου λόγω 

εκτέλεσης περισσότερων χιλιομέτρων (9,6 χλμ περισσότερα) καθημερινά. 

Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 2022/ΝΕΟ3:  135,60 ευρώ ήτοι:   

(113,00 ευρώ το συμβατικό κόστος του δρομολογίου + 22,60 ευρώ προαίρεση σε ποσοστό 20%)  

(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 19%) 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022  ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 152,29 

ΕΥΡΩ 

2022/103 

Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Παλαιοχώρι 
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας  

(Γαλανέικα) 
1 

 

ΦΟΡΤΑΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

93,34 € 
 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΜΑΘΗ

ΤΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ 

2022/ΝΕΟ 3 

Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Τέρμα 

Αριστείδου 

Σ.Σ. 

Λιανοκλαδίου 

– Πολίτη 16 

Κάτω Ρεβένια 

Μητροπολίτου 

Παπαγεωργίου 

1 - 

Παπαμαύρου 

22 – Γκιώνας 

22 – 

Γοργοποτάμου 

22 – Αγ. 

Βαρβάρας 1 – 

Ροδίτσα 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 
Αγριλιά,  

Γιαννιτσιώτη 

12, Αμαλίας 

11, 

16ο Πειραματικό 

Δημοτικό σχολείο Λαμίας 

(Παπασιοπούλου 2 – 

Λαμία) 

19 
ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
135,60 € 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ:113,00 

ΕΥΡΩ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ  

22,60 ΕΥΡΩ 

ΤΕΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΥΡΩ : 135,60 
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β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ Α Λ Λ Α Γ Η  

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 

ΤΜΗΜΑ 69: Το τμήμα 69 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  Αγορών 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 11η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών,  

διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και  ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία τις οδούς: 

Νικηφόρου Ουρανού 10 - Αντώνη Τρίτση - Διστόμου 8 Λαμία  και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας  να 

τροποποιηθεί σε  αφετηρία Νικηφόρου Ουρανού 10- Αντώνη Τρίτση 6- Θερμοπυλών 42Α & προορισμό 

το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23),  ο μαθητής από την οδό 

Διστόμου 8 αποφοίτησε & προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής που διαμένει στην οδό 

Θερμοπυλών 42Α (σχετ. τα αριθ. Φ.27/378/05-09-2022, Φ.27/420/21-09-2022 & Φ.27/425/23-09-2022 

έγγραφα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας). 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

 

ΤΜΗΜΑ 123: Το τμήμα 123 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση υποβολής οικονομικών 

προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και  ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ, με αφετηρία 

το Μαρτίνο και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας & το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας να 

τροποποιηθεί σε   αφετηρία το Μαρτίνο  & προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας δεδομένου ότι το τρέχον 

σχολικό έτος (2022-2023) δεν υφίσταται μεταφερόμενος μαθητής από το Μαρτίνο για το Ειδικό δημοτικό 

σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 72/02-09-2022 έγγραφό του.  

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Καποδιστρίου 

16 & Αβέρωφ 

(Λαμία)   

 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ 

69 

Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

 

Νικηφόρου 

Ουρανού 10- 

Αντώνη Τρίτση 6 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: 

Θερμοπυλών 42 Α 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

Διστόμου 8 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας 

 

 

3 Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ 22,55 € 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΠΛΕ

ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

ΤΜΗΜΑ 2020/ΝΕΟ 41: Στο τμήμα 2020/ΝΕΟ 41 του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με 

Δυναμικό Σύστημα  Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) που περιλαμβάνεται στην 8η πρόσκληση υποβολής 

οικονομικών προσφορών,  διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και  ανάδοχο τον Αγγρά Κλεάνθη, 

όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 1385/2021 απόφαση της Ο.Ε., με αφετηρία το Νεοχώρι Δομοκού και 

προορισμό το Γυμνάσιο-Λύκειο Δομοκού να καταργηθεί από τον προορισμό το Λύκειο Δομοκού 

δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2022-23),  δεν υπάρχει μεταφερόμενος μαθητής σύμφωνα με το 

αριθ. 179/22-09-2022 έγγραφό του. 

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

Η τροποποίηση αρχίζει από 12-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2022/34: Το τμήμα 2022/34, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα  

Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), που περιλαμβάνεται στην 15η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών διπλό 

δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΑΞΙ  Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ, με αφετηρία 

Δίλοφο - Άνω Καλλιθέα και προορισμό το 2ο Δημοτικό σχολείο - Γυμνάσιο Σπερχειάδας, να τροποποιηθεί σε 

Δίλοφο  & προορισμό την Σπερχειάδα (ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο για Μουσικό σχολείο Λαμίας) 

δεδομένου ότι από 21-09-2022, ο μαθητής από Δίλοφο πήρε μεταγραφή για το Μουσικό σχολείο Λαμίας από το 

Γυμνάσιο Σπερχειάδας (σχετ. το αριθ. 282/26-09-2022 έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λαμίας). 

Η μαθήτρια που μεταφέρεται από Άνω Καλλιθέα για το 2ο Δημοτικό σχολείο Σπερχειάδας θα εξυπηρετηθεί με το 

δρομολόγιο του τμήματος 2022/ΝΕΟ 12, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Το δρομολόγιο 2022/34 

όπως είχε σχεδιαστεί στην αρχική του μορφή δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω μη βατότητας της διαδρομής Δίλοφο-

Άνω Καλλιθέα (σχετ. η αριθ. 3918/14-09-2022 αίτηση της Κ/Ξ ΤΑΧΙ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)     

Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου. 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ 

123 

Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

 

Μαρτίνο 

 

 

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

Ειδικό δημοτικό σχολείο 

Λαμίας 

 

 

2 Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ 148,04 € 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΠΛΕ

ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ 

2020/ΝΕΟ 

41  

Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Νεοχώρι Δομοκού  

Γυμνάσιο Δομοκού 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

Λύκειο Δομοκού 

 

1 
ΑΓΓΡΑΣ 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
46,63 € 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΠΛΕ

ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



7 

 

Η τροποποίηση αρχίζει από 21-09-2022 ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2022-23 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
  Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

                             

 

                                                                  ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

 
 
 
 
 
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: 
Έγγραφα Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Φθιώτιδας  
 

Εσωτερική Διανομή: 

Φάκελο έργου 

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ 

2022/34  

Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 

Δίλοφο  

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:  

Άνω Καλλιθέα 

Σπερχειάδα (ανταπόκριση 

με μισθωμένο λεωφορείο 

για Μουσικό σχολείο 

Λαμίας) 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: 

Γυμνάσιο Σπερχειάδας 

2ο Δημοτικό σχολείο 

Σπερχειάδας 

 

1 
Κ/Ξ ΤΑΞΙ  Δ.Ε. 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
42,63 € 

ΧΩΡΙΣ 

ΕΠΙΠΛΕ

ΟΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

 
 

ΘΕΜΑ 
 

A) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ 
Φθιώτιδας, έτους 2022». 
B) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον  Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 
οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή 
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2022». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2.Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ». 
3.Το Π.Δ 465/75 «Περί του τρόπου ανάληψης δαπανών των ΝΠΔΔ» 
4.Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ»(Α 247) 
5.Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
6.Τον Ν. 4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη Διοίκηση». 
7.Τον Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 
8.Το Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ145 Τεύχος Α/2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
9.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ οικ. Έτους 2022. 
10.Την υπ’αριθμ. 273285/24.12.2021 (ΑΔΑ:6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 
Απόφασης (ΑΔΑ:9Λ3Κ7ΛΗ-ΜΗΠ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, συνοπτικού προϋπολογισμού 
εσόδων/εξόδων 2022 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
11.Την υπ΄αριθμ. 273312/24.12.2021 (ΑΔΑ:67ΠΩΟΡ10-ΗΒΚ) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης της 
αριθμ.150/2021(ΑΔΑ:ΩΤΘΕ7ΛΗ-ΥΥ2) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)που 
αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2022». 
12.Το υπ’αριθμ. 2/84327/0026/21-11-2019 (ΑΔΑ:61ΩΑΗ-Ρ11) έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 

                          

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-Δ.Ε. 
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης  
 

 Λαμία   04.10.2022   
Αρ. Πρωτ :225491/5978 

Ταχ. Δ/νση: 
 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 
E-mail 

: Λ.Καλυβίων 2                            
  35132-Λαμία 
: Πετροπούλου Αθ.  
: 22313-54731 
: 22313-54730 
:a.petropoulou@fth.pste.gov.gr 
  

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

«Ανατροπές- αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού 
έτους». 
13.Το άρθρο 14 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/31-8-2019) “Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” 
14.Η αριθμ. 2/09.01.2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣΣΨ7ΛΗ-8Ε6)περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. με θητεία 
έως 31 Δεκεμβρίου 2023 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως 
ισχύει. 
15.Το αριθμ. ΦΕΚ 3538/τ. Β΄/ 20-9-2019 περί “Ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμο- 
διοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες” και τις τροποποίησεις 165534/ 2876/ 19-8-2020 
(ΦΕΚ Β/3858/10-9-2020) & 250564/3916/9.11.2021(ΦΕΚ Β/5331/17.11.2021) & την 
αριθμ.πρωτ.166761/1876/19.7.2022 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς 
Αντιπεριφερειάρχες(ΦΕΚ 3913 τ.Β΄/25.7.2022)  
16. Τα υποβληθέντα αιτήματα των Υπηρεσιών της Π.Σ.Ε. 
17. Η αριθμ. 312/2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
των Κ.Α.Ε. δαπανών του προϋπολογισμού που χρήζουν εξειδίκευσης. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
 

Α. Την  έγκριση   εξειδίκευσης   πίστωσης  για   δαπάνες ,  προμήθειες, εργασίες, 
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως κατωτέρω: 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 

2022 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη για προσφορά ροφημάτων, νερών 
και συναφή κερασμάτων σε επίσημους 
προσκεκλημένους ή σε συσκέψεις εργασίας 
στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ 
Φθιώτιδας, συνάδουσα με τους κανόνες της 
σύγχρονης εθιμοτυπίας. 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ.πρωτ.218259/2069/26.09. 
2022 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε.Φθιώτιδας. 
 
22REQ011353173 

02.01.0
73.0845
.01 

Κάθε είδους 
δαπάνες 
δημοσίων 
σχέσεων                                             

2.500,00 23.000,00 11.650,00 11.350,00 

2 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) του Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας 
Π.Σ.Ε.κ.Ευάγγελου Κούκουζα για την 
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), 
που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 
Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

450,00 33.800,00 15.014,00 18.786,000 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

3 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) της Αντιπεριφερειάρχη για 
θέματα Ορεινής -Δασικής Πολιτικής & 
Κτηνοτροφίας κ. Αικατερίνης Καλαντζή  για 
την εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), 
που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 
Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

450,00 33.800,00 15.464,00 18.336,00 

4 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) του Αντιπεριφερειάρχη 
Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής 
Πολιτικής κ.Κωνσταντίνου 
Αποστολόπουλου για την εκπροσώπηση 
της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 
«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 
20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 
Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

550,00 33.800,00 15.914,00 17.886,00 

5 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) της Περιφερειακής 
Συμβούλου κ.Αικατερίνης Μπατζελή για την 
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), 
που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 
Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

500,00 33.800,00 16.464,00 17.336,00 

6 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ.Αναστάσιου Βελισσαρίου, για 
την εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), 
που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 

500,00 33.800,00 16.964,00 16.836,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

 

 
Β.Την  έγκριση   εξειδίκευσης   πίστωσης  για   δαπάνες ,  προμήθειες, εργασίες, 
παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071),  που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2022 , ως κατωτέρω: 
 

 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

6 

Δαπάνη για την κάλυψη δαπανών εκτός 
έδρας (διαμονής, μετακίνησης & ημερήσιας 
αποζημίωσης) του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ.Χρήστου Δούρου, για την 
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε. στην Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 
2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), 
που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 
Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 226484/1211/05.10. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 

02.01.07
3.0716.0
1 

Δαπάνες 
μετακίνησης 
λοιπών 
προσώπων 
στο 
εσωτερικό 
(περιλαμβάν
ονται ο 
Πρόεδρος 
της 
Δημοκρατία
ς, τα μέλη 
της 
Κυβέρνησης
, του 
Κοινοβουλίο
υ, οι Γεν. 
Γραμματείες, 
οι Ειδικοί 
Γραμματείς 
και οι 
αιρετοί) 

600,00 33.800,00 17.464,00 16.336,00 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.550,00 
   

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή 
ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

1 

Δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές 
Εκθέσεις Εσωτερικού- Εξωτερικού- 
Πρόγραμμα 2022 και συγκεκριμένα  
στην 29η Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων 
«AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 
περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 
20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. 
 
Έγγραφό αριθμ. πρωτ. 222588/1188/30.09. 
2022 της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού. 
 
22REQ011338704 

02.01.07
1.9899.0
1 

Λοιπές 
δαπάνες ( 

Έργα 
Περιφέρειας 

) 

9.882,80 5.086.124.25 4.677.087,11 409.037,14 

2 

Δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ Πολιτισμού 
Δήμου Δελφών(54/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΡΗ7ΛΗ- 
94Θ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής,με την οποία εγκρίθηκε η 
προγραμματική σύμβαση). 
 
 
Έγγραφό αριθμ.πρωτ.221606/3615/29.09. 
2022 της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού 
Π.Ε.Φωκίδας. 
 

02.01.07
1.9899.0
1 

Λοιπές 
δαπάνες ( 

Έργα 
Περιφέρειας 

) 

45.000,00 5.086.124.25 4.686.969,91 399.154,34 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

 
 
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

                                                                                                              
 
      ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ                          ΗΛΙΑΣ Κ.ΣΑΝΙΔΑΣ 
ΠΕ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βαθμός  Α΄ 
 
 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή:                                                          
-Φ.Σχεδίων 
-Φ.Χρονολογικό Αρχείο 
-Φ.1.5 
-Φ.Οικονομικής Επιτροπής                 

 
 
 

22REQ011328060 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 54.882,80 
   

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

Σελίδα 1 από 2 

 

                                                                       
Θ Ε Μ Α : “ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  στην 29η Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, 

Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό 

περίπτερο),  που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές 

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει στην 29η Διεθνή Έκθεση 

Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022», (διαδραστικό 

εκθεσιακό περίπτερο) , που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο 

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. (https://agrotica.helexpo.gr/el ) 

Τα στοιχεία της απαιτούμενης  δαπάνης αναφέρονται κατωτέρω: 

Πηγή χρηματοδότησης : Δημόσιες Επενδύσεις  

Οικονομικό έτος (τρέχον) :2022 

Ειδικός Φορέας - Κ.Α.Ε. - Τίτλος 
Κ.Α.Ε. 

: 071. 9899  20% -ΚΑΠ 

 

Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Επενδύσεων (CPV) 

39154100-7 – (Περίπτερα 
εκθέσεων)- 
ποσό:  
-2.765,20€ για ενοίκιο 
ίχνους εδάφους 
-7.117,60€ για μελέτη 
κατασκευή & περιπτέρου  

 

Οικονομικό έτος το οποίο βαρύνει τη 
δαπάνη 

Συνολικό Ποσό:  

2022          9.882,80€ ( με Φ.Π.Α.) 

 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ    
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
         ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 
 

 
 
         Λαμία,  30 / 09/ 2022 
 
         Αριθμ. Πρωτ.:  222588/1188  
 

Ταχ. Δνση     :  Υψηλάντη 1 
Ταχ. Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες : Ευθυμία Μόσχου 
                        Ιωάννα Χαλάτση  
Αρ. τηλεφώνου : 2231351216-250   
E-mail: dmaet@pste.gov.gr                                              

  ΠΡΟΣ: 
- ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ - Δ.Ε. 
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 

Κοινοποίηση: 
-Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε.  
-Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 

& Εξωστρέφειας 
- Εκτελεστικό Γραμματέα  
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης                                                                                 
                                                                                  

https://agrotica.helexpo.gr/el
mailto:dmaet@pste.gov.gr


ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

Σελίδα 2 από 2 

 

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη διότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόκειται να 
συμμετάσχει στην 29η Διεθνή Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και 
Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο), που θα 
πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 
  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα συμμετέχει με δικό της περίπτερο στην 29η Διεθνή 
Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022», η 
οποία θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από 20-23 
Οκτωβρίου 2022. Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και η Περιφέρεια 
συμμετείχε για πρώτη φορά το 2018. Στη διοργάνωση του 2020 η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας μαζί με τα στελέχη του ΚΥΕ και χρησιμοποιώντας ως βραχίονα προώθησης 
των Στερεοελλαδίτικων Προϊόντων την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Σ.Σ.Ε.), συμμετείχε με διαδραστικό περίπτερο των 21 τ.μ., προβάλλοντας το προϊόν 
της με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και οι 
εταιρείες της, είχαν τη δυνατότητα να αναδειχθούν μέσα από το κατάλληλα 
σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό περίπτερο, που ήταν εξοπλισμένο με tablets, δίνοντας 
την δυνατότητα στους επισκέπτες της Έκθεσης, να εξερευνήσουν μέσα από τις 
κατάλληλες εφαρμογές όλο τον αγροδιατροφικό χάρτη της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ενώ παράλληλα εντυπωσιακά βίντεο ταξίδευαν τους περαστικούς σε 
διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδας μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης. Το 2022 η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη φορά στην Έκθεση, 
σε διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο εμβαδού 21 τ.μ.     

 
 

                                                                          Η   Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 
                                                                                 Ευθυμία   Μόσχου 

                                                                                          ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού  
                                                                                                           με βαθμό Α΄ 

                                                                                 
                                                                                                    



ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



Σελίδα 1 από 1 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 

             
           Άμφισσα 29-9-2022 

           Αριθμ. πρωτ.:  221606/3615                            

Ταχ. Δνση     :  Γιδογιάννου 37 

Ταχ. Κώδικας:  331 00 Άμφισσα 

Πληροφορίες : Κ.Κάββουρας 

Αρ. τηλέφ.    :   2265350-636 

E-mail: k.kavvouras@fokida.gr 

 ΠΡΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ&ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 

 

 

Θ Ε Μ Α : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   

 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας έτους 2022 στο οποίο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Πολιτισμού 

Δήμου Δελφών και την 54/2022 (ΑΔΑ Ω8ΡΗ7ΛΗ-94Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση.   

 

Τα στοιχεία της απαιτούμενης  δαπάνης αναφέρονται κατωτέρω: 

 

Πηγή χρηματοδότησης :ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οικονομικό έτος (τρέχον) : 2022 

Ειδικός Φορέας - Κ.Α.Ε. - Τίτλος Κ.Α.Ε. : ΚΑΠ 9899 

 

Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) :  

 

Οικονομικό έτος το οποίο βαρύνει τη δαπάνη Ποσό 

2021 45.000 ευρώ 

Σύνολο 45.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

 

Η  Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 

 

 

                       Αγλαΐα Μέγκου-Εμμανουήλ 

 

 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

- Τμήμα Προμηθειών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

            Άμφισσα 29-9-2022 
           Αριθμ. πρωτ. 221614/3617 

Ταχ. Δνση     :  Γιδογιάννου 37 

Ταχ. Κώδικας: 331 00 Άμφισσα   

 Πληροφορίες : Κ.Κάββουρας 

  Αρ. τηλέφ.    :2265350-636    
E-mail: k.kavvouras@fokida.gr 

 ΠΡΟΣ: 

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ&ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α :  ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  . 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α). του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄/87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

β). του Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ). του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ Α΄/145), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ). του Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ Α΄/241), όπως 

έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας“Έγκριση Τροποποίησης 

- Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ 

Β΄/2201) και ισχύει. 

ε). τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” 

(ΦΕΚ Α΄/ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
2. Την αριθμ. Πρωτ. (οικ) 166761/1876/19-7-2022 (ΦΕΚ 3913/β/25-7-2022)   απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας “Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες” (ΦΕΚ Β΄/3538). 

3.Την υπ΄αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ)   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 

στο οποίο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Δελφών 

4. Την υπ΄αριθμ. 54/2022 (ΑΔΑ Ω8ΡΗ7ΛΗ-94Θ)   Απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί έγκρισης 

Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού(ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,του Δήμου Δελφών ,του Δήμου 
Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” 

για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Προγραμμάτων Περιφερειακών ΚΑΠ 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων 
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Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο : «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη 

Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν 

τον Πολιτισμό , τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος. 

5.Το υπ’ αριθμ 221606/3615.  Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της 
Π.Ε Φωκίδας. 

 

 

 

Α  ι  τ  ο  ύ  μ  α  σ  τ  ε 

 

Την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για τη δαπάνη με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

Τα στοιχεία της απαιτούμενης  δαπάνης αναφέρονται κατωτέρω: 
 

Πηγή χρηματοδότησης :ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οικονομικό έτος (τρέχον) : 2022 

Ειδικός Φορέας - Κ.Α.Ε. - Τίτλος Κ.Α.Ε. : ΚΑΠ 9899 

 

Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 79952000-2 

 

Οικονομικό έτος το οποίο βαρύνει τη δαπάνη Ποσό 

2021 45.000 ευρώ 

Σύνολο 45.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

 

 

 

Περιγραφή δαπάνης:  Συμμετοχή της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ 

Πολιτισμού Δήμου Δελφών. 

 

 

 

Αιτία δαπάνης: Η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης 

 

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 

Αγλαΐα Μέγκου-Εμμανουήλ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ 
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Θ Ε Μ Α :  ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην 29η Διεθνή 

Έκθεση Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» 

(διαδραστικό εκθεσιακό περίπτερο),που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 

Οκτωβρίου 2022, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 
α). του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄/87), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
β). του Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄/143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ). του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ Α΄/145), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
δ). του Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ Α΄/241), 
όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
“Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (ΦΕΚ Β΄/2201) και ισχύει. 
ε). τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών” (ΦΕΚ Α΄/ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Την αριθμ.155/2021 (13η συνεδρίαση/15-12-2021-ΑΔΑ:Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση κατάρτισης  Τεχνικού Προγράμματος 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022”. 
3. Την αριθμ. 123/2022 (16η συνεδρίαση /07-09-2022- ΑΔΑ: 6ΝΠ07ΛΗ-4Μ4) 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: “Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022” (Α/Α: 63 -πίνακας 8η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 2022). 
4. Την αριθμ.159/2021 (13η συνεδρίαση /15-12-2020-ΑΔΑ:9Ν9Η7ΛΗ-0ΙΚ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου: “Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε 
Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού - Πρόγραμμα έτους 2022”, 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ        
     

 
 

 
 
           Λαμία    30 /09 /2022 
 
           Αριθμ. Πρωτ.:  222643/1189 

Ταχ. Δνση     :  Υψηλάντη 1 
Ταχ. Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες : Ευθυμία Μόσχου 
                        Ιωάννα Χαλάτση  
Αρ. τηλέφ.    : 2231351216-250 
E-mail:  dmaet@pste.gov.gr                                           

  ΠΡΟΣ: 
    -ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ - Δ.Ε. 
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 
Κοινοποίηση: 

-Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας 
            & Εξωστρέφειας 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης    

    

mailto:dmaet@pste.gov.gr
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σύμφωνα με την οποία “Το τελικό κόστος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό 
των επιχειρήσεων” και σύμφωνα με το Παράρτημα Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ, το κόστος κάθε έκθεσης είναι ενδεικτικό. 
5. Το υπ’ αριθμ. 222588/1188 /30-09-2022  (ΑΔΑΜ: 22REQ011338704 2022-09-30) 
Πρωτογενές Αίτημα της  Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού της Π.Στ.Ε. 
 

Α  ι  τ  ο  ύ  μ  α  σ  τ  ε 
 

Την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για τη δαπάνη με τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
 

Αριθμ. Πρωτ. Πρωτογενούς Αιτήματος (με 
Α.Δ.Α.Μ.) 

222588/1188 /30-09-2022  (ΑΔΑΜ: 
22REQ011338704 2022-09-30) 

Πηγή χρηματοδότησης :9899 

Οικονομικό έτος (τρέχον) :2022 

 

Ειδικός Φορέας - Κ.Α.Ε. - Τίτλος Κ.Α.Ε. :  : 071.9899-20% ΚΑΠ  

 

 
 

Οικονομικό έτος το οποίο βαρύνει τη δαπάνη Ποσό :  

2022  

Σύνολο 9.882,80€ ( με Φ.Π.Α.) 

 
 Περιγραφή δαπάνης :  
    Συμμετοχή της  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 29η Διεθνή Έκθεση Αγροτικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο 
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
Αιτία δαπάνης:  
     Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να συμμετάσχει στην 29η Διεθνή Έκθεση 
Αγροτικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων «AGROTICA 2022» (διαδραστικό 
εκθεσιακό περίπτερο), που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Οκτωβρίου 2022, στο 
Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
 
Στο κόστος περιλαμβάνεται: (Α) 
-Μελέτη & Κατασκευή Stand  : 3.050,00€ 
-Οπτ/στικός εξοπλισμός         :    850,00€ 
-Extra γραφιστικά                   : 1.840,00€   

✓ Η ενοικίαση  οπτικοακουστικών αφορά: 1 ΟΘΟΝΗ 60' ΚΑΙ 2 TABLET  
✓ Η μελέτη του stand περιλαμβάνει τον κάτωθι εξοπλισμό: 2 τραπέζια, 8 

καθίσματα,1 σκαμπό, 2 προσπεκτοθήκες , 2 γυάλινες βιτρίνες, 1 γωνιακός 
πάγκος με ράφια, 2 βάθρα για την τοποθέτηση των τάμπλετ, 1 ψυγείο, 3 ράφια 
στην αποθήκη 

Κόστος: 5.740,00 * 24% ΦΠΑ = 7.117,60€ (Α) 
 
Στο κόστος περιλαμβάνεται: (Β) 
-Ενοίκιο χώρου (ίχνος), stand No 37 : 21 τ.μ. *100,00€/τ.μ. = 2.100,00€ 
-Δικαίωμα εγγραφής :                                                                  130,00€ 
Κόστος: 2.230,00 * 24% ΦΠΑ = 2.765,20€ (Β) 
 
Τελικό Κόστος για την Π.Σ.Ε. : = 7.117,60€ + 2.765,20€=9.882,80€ (με Φ.Π.Α.) 

 

Εκτιμώμενο συνολικό κόστος 9.882,80€  (με Φ.Π.Α.) 
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                                                                                                        Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ  
 
Η  Προϊστάμενη  της Δ/νσης                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

Ευθυμία Μόσχου                                                                  ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
          με βαθμό Α΄   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ     

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Χαλκίδα       05-10-2022  

            Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ:     226760/6572  

                               ΠΕ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
   

    

 Τμήμα : Λογιστικής Διαχείρισης        
 Διεύθυνση : Λ. Χαϊνά 93      ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή  

 Τ.Κ.  : 34 100, Χαλκίδα    της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 Πληροφορίες : Γιώτα Τριανταφύλλου                  Λ. Καλυβίων 2  

 Τηλέφωνο : 22213-53717                Τ.Κ: 35131 -  Λαμία        

 Φάξ: : 22210-36091                
               
 

 

Θέμα: «Εξειδίκευση 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 2022  ». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016). 
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» 
4. Το Π.Δ 465/75 «Περί του τρόπου ανάληψης δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ.» 
5.   Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση  

  της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α/143/28-6-2014). 
6.   Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και    

              ισχύει (ΦΕΚ 241/Α΄/2010, ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 4401/Β΄/2016 και ΦΕΚ   
             2201/Β΄/28-6-2017). 

7. Την αρ. 16/24-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (πράξη 2/24-2-  
  2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Π.Σ Στερεάς Ελλάδας στην Οικονομική 
  Επιτροπή 

8.  Τον Ν. 4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

9.  Το υπ’ αριθ. 150345/26.11.2021 (AΔΑ : Ω8ΜΘΗ-ΒΘΓ) έγγραφο του Υπουργείου 
  Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
 «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 

10. Την υπ’ αριθ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ)  Απόφαση του Γενικού 
  Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί  επικύρωσης   της υπ’  
 αριθ.149/2021 (ΑΔΑ:9Λ3Κ7ΛΗ-ΜΗΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 
 Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 ,παρ.2 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/ Α΄/31.08.2019) «Ρυθμίσεις του 
            Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.» 

12. Την υπ’ αριθμ.312/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ) περί  
             εξειδίκευσης ανά ΚΑΕ δαπανών του Π/Υ της ΠΣΕ. 
        13.Την υπ’αριθμ.250564/3916/9-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί    
            «Ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς  
             Αντιπεριφερειάρχες»(ΦΕΚ 5331/Β’/17-11-2021) 
         14.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  
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1.Την Εξειδίκευση πίστωσης   για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) 
ως εξής:  
 

Α
/
Α 

ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν 

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

1 

Δαπάνη  για την προμήθεια 
ελαστικών για μηχανήματα 
έργων για τις ανάγκες του 
εργοταξίου των οχήματων 
ΜΕ111638,ΚΗΗ6146,ΜΕ 
123053,ΚΗΙ 8805,ΚΗΟ 3384  
της Π.Ε .Εύβοιας .Έργο με 
τίτλο <<Δαπάνες επισκευής, 
συντήρησης & λειτουργίας 
μηχ. εξοπλισμού & 
μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται σε δράσεις 
της Δ/σης Πολιτικής 
Προστασίας και σε εργασίες 
που εκτελούνται με ίδια μέσα 
για τη Π.Ε. Εύβοιας>> 
που είναι εντ. στο υποέργο 
«Προμήθεια ελαστικών 
οχημάτων & μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
2016ΕΠ56600009  
Περιόδου 2021-2022  
 
χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566 
Έγγραφο 224264/7128/03-
10-2022 της ΔΤΕ της ΠΕ 
Εύβοιας 
22REQ011350622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.02.071.9459
.01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάφορα έργα 
 

 
 

17.000,00 
 
 

358.740,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

229.487,84 112.252,16 

ΣΥΝΟΛΟ 
17.000,00 

 
358.740,00 

 

229.487,84 112.252,16 

 
 
 
3.Την Εξειδίκευση πίστωσης   για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071) έτους 2022  
ως εξής: 
 
 
 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΕ 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ 
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ 
ΓΙΑ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 
1 

Επιστροφή  παραβόλου στην 
δικαιούχο 
KAΡΑΜΠΑΤΣΟΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
λόγω μη χρήσης του 
παραβόλου από κατάθεση 
σε λογαριασμό της ΠΕ 
Εύβοιας.   

 
 
 
 
 
02.02.071.3199
.01 

 
 
 
 
 
Λοιιπές 
επιστροφές 
εσόδων 

30,00 15.000,00 

 
 
 
 
 
 

9.653,78 

5.316,22 
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Έγγραφο 214850/23264/26-
09-2022 της Δ/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών  
της ΠΕ Εύβοιας 

 

ΣΥΝΟΛΟ 30,00 15.000,00 

 
9.653,78 5.316,22 

 
 
 

Η συντάξασα 
 

H Aν/τρια Προϊσταμένη 
Τμ. Λογιστικής Διαχείρισης 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Εύβοιας 

 
 
    
 
 

 
 
         

 

Παναγιώτα Τριανταφύλλου 
(ΤΕ/Α΄) 

Ελένη Καραλή-(ΤΕ/Α’) Γεώργιος Κελαϊδίτης 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 

(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, 

έτους 2022». 

 

Σχετ.:  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Ν.4270/14 Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 143Α) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4374/2016 

4. Τα άρθρα 10 και 14 του Ν. 4625/2019,ρύθμιση θεμάτων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

ρύθμιση οικονομικών ΟΤΑ 

5. Τα άρθρα  2 και 3  του Ν.4623/2019  

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 

7. Την αρ. 16/24-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (πράξη 2/24-2-

2011) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας στην Οικονομική Επιτροπή». 

8. Την αρ.149/2021 απόφαση του Π.Σ. της Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης Π/Υ Οικονομικού 

έτους 2022.  

9. Την αρ.150/2021 απόφαση Π.Σ. της Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης Πίνακα 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

10. Την αρ. πρωτ. 273285/24-12-21 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης  της αριθμ.149/2021 περί έγκρισης Π/Υ Οικονομικού 

έτους 2022.  

11. Την αρ. πρωτ. 273312/24-12-21απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 

Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσης  της αριθμ. 150/2021, απόφαση Π.Σ. της Στερεάς 

Ελλάδας περί έγκρισης  Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

12.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Π/Υ οικ. έτους 2022. 

                                  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 
 

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 05 - 10 - 2022  
Πρωτ:225775_5336  
 

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
fax 
e-mail 

: Φίλωνος 35-39 
:Δ. Μπαρκώσης 
: 22613-50285 
: 22613-50291 
: barkosis@pste.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Στ.Ε. 
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       13. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.    

14.  Τον Ν.4412/2014, ΦΕΚ 147/Α/2016 

15. Την υπ΄αριθμ.241160/3781/29-10-21(ΦΕΚ935/1-11-21,τ.Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς 

Ελλάδας. 

16. Το υπ΄ αριθμ. 2/86541/0026/24-11-2018 (ΑΔΑ Ω9Σ0Η-ΕΔΧ) έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής –Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 

17. Την υπ’ αριθμ. 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ 5331/τ.Β/17-11-2021) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους  χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

          ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α) Την έγκριση εξειδίκευσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2022, ως κατωτέρω:  

 

 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ 
ΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ 

ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕ 

ΣΙΜΟ ΓΙΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣ

Η 

 

1 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δημοσίας Υγείας, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση. η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

500.00 52.000,00 29.221,49 22.778,51 

 

2 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

3.000.00 52.000,00 29.721,49 22.278,51 
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Δεκεμβρίου 2022 εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

3 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

1.000.00 52.000,00 32.721,49 19.278,51 

 

4 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, για 

το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

1.000.00 52.000,00 33.721,49 18.278,51 

 

5 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων του 

Τμήματος 

Περιβάλλοντος, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

300.00 52.000,00 34.721,49 17.278,51 
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σελ. 4 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

6 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων του 

Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη, για 

το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

300.00 52.000,00 35.021,49 16.978,51 

 

7 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων του 

Τμήματος 

Πληροφορικής, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

300.00 52.000,00 35.321,49 16.678,51 

 

8 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσηςΜετ/ρων, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

800,00 52.000,00 35.621,49 16.378,51 
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σελ. 5 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

9 

Δέσμευση ποσού για 

λοιπά έξοδα μετακίνησης 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δ/κού - Οικ/κού, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0719.01 

Δέσμευση ποσού 

για λοιπά έξοδα 

μετακίνησης 

(περιλαμβάνει το 

αντίτιμο των 

εισιτηρίων 

εσωτερικού και 

εξωτερικού, η 

χιλιομετρική 

αποζημίωση, η 

δαπάνη διοδίων, 

ο ναύλος 

οχήματος και η 

μίσθωση 

αυτοκινήτου Ι.Χ η 

Ι.Δ) εκτός όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

1.000.00 52.000,00 36.421,49 15.578,51 

 

10 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δημοσίας Υγείας, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

1.300,00 68.420,00 47.860,00 20.560,00 

 

11 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

4.000,00 68.420,00 49.160,00 19.260,00 

 

12 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

2.000,00 68.420,00 53.160,00 15.260,00 
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σελ. 6 

0715,0716,0717 

13 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Ανάπτυξης, για 

το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

2.500,00 68.420,00 55.160,00 13.260,00 

 

14 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων του 

Τμήματος 

Περιβάλλοντος, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

1.000,00 68.420,00 57.660,00 10.760,00 

 

15 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων του 

Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη, για 

το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

300,00 68.420,00 58.660,00 9.760,00 

 

16 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων του 

Τμήματος 

Πληροφορικής, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

02.05.073. 

0721.01 

 Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

150,00 68.420,00 58.960,00 9.460,00 

 

17 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Μετ/ρων, για το 

δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

 

 

 

02.05.073. 

0721.01 

 Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

 

 

 

 

 

    500,00 

68.420,00 59.110,00 9.310,00 

 

18 

Δέσμευση ποσού για 

ημερήσια αποζημίωση 

μετακινουμένων       στο 

εσωτερικό και εξωτερικό, 

02.05.073. 

0721.01 

Δέσμευση ποσού 

για ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

2.000,00 68.420,00 59.610,00 8.810,00 
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των υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δ/κου- Οικ/κου, 

για το δίμηνο Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 2022 

στο εσωτερικό και 

εξωτερικό εκτός 

όσων 

εντάσσονται 

στους ΚΑΕ 

0715,0716,0717 

19 

Δέσμευση ποσού για 

καταβολή χρηματικού 

ποσού στον 

Κωνσταντίνο Ιωάννου, 

σύμφωνα με το 

Ν.3852/10 άρθρο 176 

παρ.1 και την Α69/31-01-

2020 απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

02.05.073. 

0892.01 

Πάσης φύσεως 

δαπάνες σε 

εκτέλεση 

δικαστικών 

αποφάσεων η 

συμβιβαστικών 

πράξεων 

623,28 57.014,08 31.000,17 26.013,91 

 

20 

Δέσμευση ποσού για 

κάλυψη δαπάνης για την 

ανάθεση του έργου: 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ” 

02.05.071. 

9779.01 

Εκτέλεση λοιπών 

έργων που δεν 

κατονομάζονται 

ειδικά 
150.000,00 2.226.357,82 1.825.677,05 400.680,77 

 

21 

Δέσμευση ποσού για 

κάλυψη δαπάνης για την 

ανάθεση του έργου 

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ”  

02.05.071. 

9779.01 

Εκτέλεση λοιπών 

έργων που δεν 

κατονομάζονται 

ειδικά 
45.000,00 2.226.357,82 1.975.677,05 250.680,77 

 

22 

Δέσμευση ποσού για 

κάλυψη δαπάνης για την 

προμήθεια πέντε (5) 

υδατοδεξαμενών 

χωρητικότητας 40tn, για 

την πλήρωση των 

εναέριων μέσων στην 

αντιμετώπιση 

δασοπυρκαγιών. 

02.05.071. 

9899.01 

 

37.200,00 179.797,66 89.229,66 90.568,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 254.773,28 2.583.589,56 2.191.938,37 391.651,19 2000,00 

                                                                                                                                            

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

                                                                                                             ΦΑΝΗ  ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι  29-09-2022 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.:   221538/578 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Κώδικας : 36100  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες : Τμήμα Πολ. Προστασίας  Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 35132 
Τηλέφωνο : 22373 52419  Oikon.epitropi@pste.gov.gr 
Αρ. Τηλεομ. : 22373 52434 Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : tpp-evr@pste.gov.gr   

 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση 

αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας Ευρυτανίας). 

 

 Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 220890/577/28-09-2022 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας που αφορά την έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν 

υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 

(έρευνες για την εύρεση αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας 

Ευρυτανίας), και ειδικότερα αφορά την ανάθεση προμήθειας καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης), στην 

επιχείρηση ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΦΜ 047549340 –Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) για την χρήση της σε 

διασωστικά μέσα εθελοντών (σκάφη) για το διάστημα που θα παραμείνουν στην περιοχή της 

λίμνης των Κρεμαστών έως την ολοκλήρωση των ερευνών τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση, και παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 

 

 

 

 
 
 
Συνημμένα: 
1.- Η υπ’ αριθ. 220890/577/28-09-2022 
 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας 
 

 
Ο προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης ΑΠ.Π.Υ. 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 

Αναστάσιος Παπαναστασίου  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 28 Σεπτεμβρίου 2022 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 220890/577 

  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  Προς:  
Ταχ. Κώδικας : 36100   
Πληροφορίες : Τμήμα Πολ. Προστασίας   
Τηλέφωνο : 22373 52419 Κοιν:  
Αρ. Τηλεομ. : 22373 52434   

Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : tpp-evr@pste.gov.gr   

 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (έρευνες για την εύρεση 

αγνοούμενης στην τεχνητή λίμνη Κρεμαστών στη θέση Γέφυρα Τατάρνας). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 και του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5331/17-11-2021) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.    

4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 

και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με την Υ.Α.1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/2003) «Έγκριση 

του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά 

κατηγορία καταστροφής. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».(ΦΕΚ 

145/Α΄).  

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/52145/0026/01.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο της 26ης 

Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1, και των άρθρων 79 - 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 

Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

καθώς και την υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/08.04.98 (ΦΕΚ 431Β’/07.05.98) Απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για 

προμήθειες και εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», σύμφωνα με τις οποίες σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

χαρακτήρα είναι δυνατή η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με τις 

οποίες επιτρέπεται η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η αξία της 

Σύμβασης δεν υπερβαίνει τις 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

9. Το υπ’ αριθμ. 7920/01-11-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ, περί θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

δαπάνες πολιτικής προστασίας μετά την δημοσίευση του Ν.4412/2016 σε επίπεδο Περιφέρειας. 

10. Το γεγονός ότι η αγνοούμενη από 22-09-2022 γυναίκα στη θέση Γέφυρα Τατάρνας 

Ευρυτανίας δεν έχει βρεθεί έως σήμερα και ως εκ τούτου απαιτείται η συνέχιση των ερευνών για 

τον εντοπισμό της με χρήση διασωστικών μέσων.  

11. Το γεγονός ότι η ΠΕ Ευρυτανίας δεν διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό - διασωστικά 

μέσα (σκάφη) που απαιτούνται για τις έρευνες στην εν λόγω περιοχή της λίμνης των Κρεμαστών.  

12. Το γεγονός  η παροχή της ανωτέρω προμήθειας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, δεδομένου ότι 

σχετίζεται με την εύρεση αγνοουμένου, ενώ δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για 

άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, 

σχετικής απόφασης. 

13. Τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και 

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν θέση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης, που έχουν εγκριθεί και 

καταχωρηθεί ως μητρώο μελών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 1/04-01-2022) 

απόφαση της Ο.Ε.. 

14. Την υπ. αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών και διενέργεια 

προμηθειών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 

με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό 

και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση ανά κατηγορία μηχανήματος, καθώς και η τιμή μονάδας ανά 

είδος προμήθειας. 

                                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

– Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.  

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που 

προέκυψε. 
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3. Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 1/04-01-2022) απόφαση της Ο.Ε. ως 

εξής: 

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα 

ΜΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 047549340 Παλαιοκατούνα 

  

4. Την ανάθεση προμήθειας καυσίμου (αμόλυβδης βενζίνης) στην επιχείρηση ΜΑΚΚΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ (ΑΦΜ 047549340 –Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) για την χρήση της σε διασωστικά μέσα 

εθελοντών (σκάφη) για το διάστημα που θα παραμείνουν στην περιοχή της λίμνης των Κρεμαστών 

έως την ολοκλήρωση των ερευνών τους, η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 

5151 του φορέα 073 Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η τιμολόγηση του καυσίμου 

θα γίνεται σε σχέση με την μέση τιμή καυσίμου (ημέρας) του νομού με θεώρηση της από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

5. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (για ενέργεια): 
1.- Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας 
2.- Ανωτέρω ιδιοκτήτη επιχείρησης 
3.- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
     Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (προς ενημέρωση): 
1. Αυτ/λης Διεύθυνση Π.Π. Π.Σ.Ε. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι   30-09-2022 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.:    223125/581 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Κώδικας : 36100  OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες : Τμήμα Πολ. Προστασίας  Λ. Καλυβίων 2, ΛΑΜΙΑ  35132 
Τηλέφωνο : 22373 52419  oikon.epitropi@pste.gov.gr 

Αρ. Τηλεομ. : 22373 52434 Κοιν: Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : tpp-evr@pste.gov.gr   

 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

(βροχοπτώσεις από 27/09/2022). 

 

      Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 217970/564/28-09-2022 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας που αφορά την έγκριση παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν 

υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Π.Ε.Ε., για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που 

προέκυψαν από βροχοπτώσεις, και ειδικότερα αφορά την μίσθωση μηχανημάτων έργου και 

φορτηγών, για τον καθαρισμό οδικού δικτύου και υδατορέματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση, και παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 

 

 

   Ο προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης ΑΠ.Π.Υ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Συνημμένα                                                      
1. Η υπ΄ αρίθμ. 217970/564/28-09-2022 Απόφαση                           
 του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας        
                                                                                                          Αναστάσιος Παπαναστασίου 
                                                                                                      Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 28 Σεπτεμβρίου 2022 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤ. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 217970/564 
  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1  Προς:  
Ταχ. Κώδικας : 36100  
Πληροφορίες : Τμήμα Πολ. Προστασίας   
Τηλέφωνο : 22373 52419 Κοιν:  
Αρ. Τηλεομ. : 22373 52434   
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : tpp-evr@pste.gov.gr   
 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (βροχοπτώσεις από 

27/09/2022). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 2 και του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 Α'/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας». 

3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 250564/3916/09-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5331/17-11-2021) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.    

4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας 

και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με την Υ.Α.1299/07.04.2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/2003) «Έγκριση 

του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 

“ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”» και τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά 

κατηγορία καταστροφής. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».(ΦΕΚ 145/Α΄)  

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/52145/0026/01.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο της 26ης 

Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1, και των άρθρων 79 - 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 

Α΄/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

καθώς και την υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/08.04.98 (ΦΕΚ 431Β’/07.05.98) Απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για 

προμήθειες και εργασίες». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)  «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», σύμφωνα με τις οποίες σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο 

χαρακτήρα είναι δυνατή η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με τις 

οποίες επιτρέπεται η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η αξία της 

Σύμβασης δεν υπερβαίνει τις 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

9. Το υπ’ αριθμ. 7920/01-11-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ, περί θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

δαπάνες πολιτικής προστασίας μετά την δημοσίευση του Ν.4412/2016 σε επίπεδο Περιφέρειας. 

10. Το από 26/09/2022 (Αρ. Πρωτ. 3529) Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο 

Προειδοποιητικό Σήμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

11. Το γεγονός ότι, οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 

27.09.2022 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν πολλαπλές και 

εκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές υποδομές με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η 

άμεση αποκατάστασή τους. 

12. Το γεγονός ότι, ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της 

αποκατάστασης των υποδομών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών 

διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών 

αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

13. Το γεγονός ότι, η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ενώ δεν 

υπάρχει χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άμεση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

λήψη της εμπίπτουσας στην αρμοδιότητά της, σχετικής απόφασης. 

14. Τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και 

Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία επέχουν θέση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης, που έχουν εγκριθεί και 

καταχωρηθεί ως μητρώο μελών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2022 (Πρακτ. 1/04-01-2022) 

απόφαση της Ο.Ε.. 

15. Την υπ. αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών και διενέργεια 

προμηθειών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, 

με ιδιωτικά μηχανήματα που θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό 

και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση ανά κατηγορία μηχανήματος, καθώς και η τιμή μονάδας ανά 

είδος προμήθειας. 

ΑΔΑ: ΨΡΤΟ7ΛΗ-Χ1Φ

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 3 

                                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

– Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.  

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που 

προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 27.09.2022 στην 

περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.  

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων: 

  (α) Το ΜΕ 34482 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 34475 ΙΧ τύπου φορτωτή και το 

φορτηγό όχημα ΚΗΑ 1492 ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για τον καθαρισμό της κοίτης του 

υδατορέματος «Καρπενησιώτης» στην θέση «Γαύρος» για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών 

και παρακείμενων ιδιοκτησιών.  

  (β) Το ΜΕ 34460 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΚΗΑ 6891 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το ΕΚΑ 

7722 και το ΚΗΑ 7530 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, και το ΚΗΑ 

1046 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΑΦΑΚΑ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα 

όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.  

  (γ) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5629 

ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής 

Ενότητας Ασπροποτάμου. 

  (δ) Το ΜΕ 34498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΜΕ 72749 ΙΧ τύπου εκσκαφέα – 

φορτωτή και το ΚΗΑ 5630 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό 

του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας. 

  (ε)  Το ΜΕ 114329 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.    

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που 

θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό με την 

υπ’ αριθμ. 1692/2021 (Πρακτ. 47/08-12-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:  

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και 

ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. 

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε 

χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες, 

καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της 

υπηρεσίας.  
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(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή 

μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012. 

(ε) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: 

(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις 

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, 

αργιών, σταλίες,  κλπ. 

(ε2)  Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος. 

(ε3)  Προμήθεια  καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ. 

(ε4) 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. 

6.  Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (για ενέργεια): 
1.- Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευρυτανίας 
2.- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας 
3.- Ανωτέρω ιδιοκτήτες μηχ/των 
4.- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
     Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (προς ενημέρωση): 
1.- Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ευρυτανίας 
2.- Αυτ/λης Διεύθυνση Π.Π. Π.Σ.Ε. 
3.- Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΣΙΟΣ 
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                                                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5-10-2022 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Χαλκίδα  04/10/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αρ. Πρωτ: 225249/7151 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ    

       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

   
Τμήμα : Μ.Ε.    ΠΡΟΣ: Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Διεύθυνση : Λ. Χαϊνά 93                    Οικονομική Επιτροπή 

Τ.Κ.  : 34100, Χαλκίδα                 Λ. Καλυβίων 2 

Πληροφορίες : Ν. Γκιζάνης                    (πρώην ΜΕΡΥΠ) 

Τηλέφωνο : 2221-353821            Τ.Κ 35132 – ΛΑΜΙΑ 

Φάξ: : 2221-353851            Φαξ: 22313-54715  
      

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του 

έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  2014ΕΠ56600011, 

σύμφωνα με την  υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών από   χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 21/01/22 που 

εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.                                                             
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαναστασίου 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας 

των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί «εκλογή 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 

3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ. 92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. 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. 

9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) περί «αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

11. Τη ΣΑΕΠ 566 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία έχει ενταχθεί το εν θέματι 

αναφερόμενο έργο ως υποέργο του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  

2014ΕΠ56600011. 
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12. Την υπ’ αρ. 1691/08-12-2021  (ΑΔΑ:ΩΤ507ΛΗ-Β1Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καθορίστηκε η τιμή μίσθωσης ημερήσιας 

αποζημίωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών και εγκρίθηκε α) η κατάρτιση μητρώου 

οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας 

για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και β) η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά. 

13. Τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των 

οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία 

επέχουν θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης. 

14. Την υπ’ αρ. 293153/9265/27-12-2021 (ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36)  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Εύβοιας, με την οποία εγκρίθηκε το μητρώο οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) 

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., 

στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022. 

15. Την υπ’ αρ. 51/04-01-2022 (Πρακτικό 1ο / Θέμα 48ο) (ΑΔΑ:ΨΟΘΙ7ΛΗ-ΨΥΔ), απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 

293153/9265/27-12-2021 ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 

περί κατάρτισης του μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην 

περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022. 

16. Την  υπ’ αρ. 14479/79/22-1-2022 (ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις 

και τους παγετούς από τις 14/1/21 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας. 

17. Την υπ’ αρ.407/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ677ΛΗ-14Υ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε., με την οποία  

εγκρίθηκε η λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και 

πλημμυρικά φαινόμενα την 21-01-2022 σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με την ανωτέρω 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας. 

18. Το υπ’ αρ. 225247/7150/04-10-2022 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με το οποίο 

συμφωνούμε. 

 

Κατόπιν τούτων: 

EIΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου 

«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 

λόγω  των χιονοπτώσεων στις 21-01-2022  που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας , όπως 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ενάριθμος Ανάδοχος 
Ποσό (με 

ΦΠΑ) 

1 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                        
j.c.b.       50h     

 

3.100,00 

2 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

2014ΕΠ5660001 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.c.b.       44h     
     2.728,00 
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πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022» 

3 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
γκρειντερ  50h 
        j.c.b. 44 h 

     5.828,00 

4 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ                         
Grader   90h      

φορτωτής ελαστ  84h 
Φορτηγο 69h 

Φορτωτης ερπ.82h 
D6 79h 

26.709,60 

5 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ 
Grader   113h                         
D8           63h     
D7           95h 

   21.501,60 

6 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

.j.c b.       50h     
   3.100,00 

7 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ
Σ & ΣΙΑ   ΟΕ                            

j.cb.                   70h 
Grader               70h 
Φορτωτης ερπ.   70h 

 

14.322,00 

8 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ                             

φορτωτής ερπ.36h 
2 φορτωτές ελ..73h 

 

7.657,00 

9 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ 
J.C.B..138 h 

Φορτηγό 110 h 
 
 
 

32.612,00 

10 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΕΛΑ ΙΚΕ 
Grader   61 h                         
D6           52 h     

 

7.650,80 

11 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ Ι. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

(ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.)              
φορτωτής ελαστ 136h              

j.c.b                      138h, 2 
unimog          273 h  

Οχημα μεταφ.μηχτων  
6μετ       

Grader   140 h                                               

45.991,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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12 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ Ι. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 

(ΑΡΓΥΡΟ) 
 

φορτωτής ελαστ 26h               

1.773,20 

13 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΟΕ 

 
J.C.B..55 h 

3.410,00 

14 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

 
φορτωτής ελαστ 50h               

3.720,00 

15 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ            
2φορτωτες ελαστ 378h 

Grader   180h                                   
D-8     160h                         

5 αλατιέρες   1053 h 
2φορτηγα 210h   

BOBCAT 140 h                                                             

144.881,60 

16 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Προμήθεια αδρανών 

υλικών 
 

33.446,07 

17 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.c.b. 59h 
3.658,00 

18 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

j.c.b. 50h 
3.100,00 

19 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             

j.c.b.                    149h 
τρακτέρ/μαχαίρι 168h 
unimog          147 h 

25.643,20 

20 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΓΑΝΩΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              

j.c.b.                   153h  
9.486,00 

21 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με 
τίτλο «αντιμετώπιση χιονοπτώσεων 

και  πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 
φορτωτής ελαστ 40 h              
j.c.b                      50 h, 

 

5.828,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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22 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader   132h                                    

 
8.184,00 

23 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Φορτωτής ερπ.66h 

D9       54h 
 

11.346,00 

24 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΟΥΛΕΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

φορτωτής ελαστ 27 h               
 

1.841,40 

25 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
j.c.b                      52 h 

3.224,00 

26 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ & 
ΥΙΟΙ ΟΕ  

                                           
2 Grader              200h  

3φορτωτής ελαστ  300h 
φορτωτής ερπ.   96h 

J.C.B.    90h   
 
 

47.417,60 

27 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

 
j.c.b                      48 h 

2.976,00 

28 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
φορτωτής ελαστ 37 h              
j.c.b                      38 h 

 

4.879,40 

29 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ/ΚΗ 
ΕΠΕ                             (2)  

j.cb.              196h 
2Grader                192h                        
φορτωτής ελαστ 97h 

30.070,00 

30 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.c.b                      45 h 

 
Εκσκαφέας ερπ.  43 h 

5.989,20 

31 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

2014ΕΠ56600011 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ 
& ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ                                              
2Grader   445h  

98.784,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2φορτωτες ελαστ313h 
τρακτέρ/μαχαίρι 142h 
2αλατιέρες        390h  
φορτωτής ερπ.   126h  

unimog          211 h                                                               

32 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

Θ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
j.c.b                      37 h 

 
 

2.294,00 

33 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ-
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ 

 
j.c.b                      112 h 

 

6.944,00 

34 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & 
ΣΙΑ ΟΕ                         

φορτωτής ερπ. 70h   
Grader              67h   

φορτωτής ελαστ 65h                 

14.632,00 

35 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
φορτωτής ελαστ 35 h              
j.c.b                      38 h 

 

4.743,00 

36 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        
Grader                    99h    
φορτωτής ερπ. 102h   

j.c.b                      104 h                     

20.807,20 

37 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ  
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  2 
Grader   180h                         
D8              90h    

 φορτωτής ελαστ  90h    

26.226,00 

38 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ               
Grader               89h  
φορτωτής ελαστ  85h   
αλατιέρα              88h  
Φορτηγό             40 h 
D8                       70h    
j.c.b                     88 h                     

                         

31.682,00 

39 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
j.c.b                     50 h                     
 

 

3.100,00 

40 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-ΜΠΕΣΙΑ 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΕ 
Φορτηγό             69 h 

20.732,80 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2φορτωτες ελαστ  140h  
  Εκσκαφέας ερπ.  50 h 
BOBCAT   77h                                                             

 

41 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜ[ΠΟΣ 
j.c.b                     70 h  
 BOBCAT            75h                                                             
                   
 

 

7.130,00 

42 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ  148h    

11.011,20 

43 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΙΟΥΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Grader                    65h    
φορτωτής ερπ.       60h   
j.c.b                        65 h  

D7                          63h    
                    
 

18.364,40 

44 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                                

Grader              117h                   
7.254,00 

45 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 2Εκσκαφέας ερπ.  78 h 
φορτωτής ελαστ  50h    

10.006,80 

46 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

j.c.b                        52 h  
 

3.224,00 

47 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

φορτωτής ερπ.       8h   
j.c.b                        18h  

 

1.661,60 

48 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ                                   
j.c.b     55h 

3.410,00 

49 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 

2014ΕΠ56600011 
ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2φορτωτες 
43.276,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

ελαστ300h 2 Grader   
338h              

50 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                

φορτωτής ελαστ121h  
D9                          106h    

             

20.832,00 

51 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΙΚΕ 

j.c.b     110h 
 

6.820,00 

52 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
D6                          14h    

 

1.041,60 

53 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

j.c.b                      136 h 
εκσκαφεας ερπ136 h 

3 φορτηγα 414h 
 

35.712,00 

54 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΙΚΕ 
φορτωτής ερπ.       58h   
2    j.c.b                18h 
φορτωτής ελαστ 40h  

 
 

14.842,80 

55 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΙΘΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -
ΖΟΥΡΑΣ Κ-ΖΟΥΡΑΣ 

ΧΡ. 
 

φορτωτής ερπ.  97h   
  j.c.b                98h 

 

12.691,40 

56 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
    j.c.b                120h 
φορτωτής ελαστ 120h  

 
 

14.880,00 

57 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
 

φορτωτής ερπ.  35h   
  j.c.b                36h 

 

5.053,00 

58 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             
Grader                95h  
φορτωτής ελαστ 91h  
αλατιέρα             93h   

D 7                         88h    
               

24.911,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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59 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ 
Grader   94h                         
j.cb.       86h    

        D 8          60h   
         D 7         70h    
 

  

23.188,00 

60 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΑΡΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

φορτηγό    155h          
7.688,00 

61 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Grader   110h                           
 D 8          86h   

29.673,20 

62 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ                             
j.c.b     91h              

5.642,00 

63 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ 
φορτωτής ερπ. 132h 
φορτηγό λεπίδα  135h 
καλαθοφόρο 102h 

Οχημα μεταφ.μηχτων 
12μετ 

24.180,00 

64 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

φορτωτής ερπ.  35h   
  j.c.b                39h 

 

4.805,00 

65 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΣΙΝΑΣ      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.c.b                31h 

 

1.922,00 

66 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

φορτωτής ερπ.       99h   
φορτωτής ελαστ    89h  

 
                             

14.049,20 

67 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Grader   10h                         
j.cb.       10h    

1.240,00 

68 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 

 
 
 

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb.       105h    

 
6.510,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

69 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 

j.cb.            110h     
6.820,00 

70 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                                    

j.cb.                      72h  
φορτωτής ερπ.     70h   
φορτωτής ελαστ    71h  

  

15.388,40 

71 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΜΩΡΑΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 
j.cb.       50h    

3.100,00 

72 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΝΕΔΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ 
2φορτωτής ελ..  85h   
  j.c.b                44h 

 
 

8.525,00 

73 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

φορτωτής ελαστ    80h  
 
 

5.456,00 

74 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader                 136h      
φορτωτής ελαστ  130h 

φορτηγό    78h   
D 8          90h   

Εκσκαφέας ερπ.  98h 
όχημα μεταφ.μηχ/των 15 

μεταφ. 

43.685,20 

75 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
 

ΝΤΟΥΜΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2 φορτωτές ελαστ  305h 
φορτηγό    140h   
D 6          170h   

Εκσκαφέας Ελ.  140h 
φορτωτής ερπ.       169h   

 
 
   
 
 

64.523,40 

76 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

2014ΕΠ5660001 

ΝΤΟΥΡΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
unimog          170 h                                                               

10.540,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

77 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              

Εκσκαφέας Ελ.  20 h 
j.cb.       24h    

 

2.852,00 

78 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 
j.cb.       62h    

 
 
 

3.844,00 

79 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
φορτωτής ερπ.       82h   

 
 

6.609,20 

80 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
φορτωτής ελαστ  92h 

6.844,80 

81 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  

φορτωτής ελαστ  70 h            
j.c.b                      53 h 

 

8.060,00 

82 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

φορτηγό αρπάγη   245h   
 
 

12.152,00 

83 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 
j.cb.       69h    

 

4.278,00 

84 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 
 

όχημα μεταφ.μηχ/των  6 
μεταφ 

1.711,20 

85 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

  ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΙΚΕ                         5 
unimog            1012h    

62.744,00 

86 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.cb.                      24h  
φορτωτής ερπ.   12h   

 

2.455,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 

87 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
BOBCAT   42h                                                             

 
 

1.562,40 

88 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
τρακτέρ/μαχαίρι 66h 

 
2.864,40 

89 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
φορτωτής ελαστ  141h 
Grader            155      
αλατιέρα              151h  

 j.cb.                 130h 
  D 6                      120h   

  
                                             

45.576,20 

90 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    
Grader                   152h  
D7                         140h  
φορτωτής ελαστ     152h      

31.942,40 

91 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.                      30h  
φορτωτή ελαστ     30h   
φορτωτής ερπ.    22h       

  
 

5.493,20 

92 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

j.cb.                      59h  
φορτωτής ελαστ     50h   

 

7.378,00 

93 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΣΦΥΡΛΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                       
φορτωτής ελαστ  134h      

 

9.138,80 

94 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΖΑΝΗΣ ΔΑΥΙΔ 
j.cb.                      36h  

 
 

2.232,00 

95 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΛΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                           
j.c.b     43h    

BOBCAT       43h                                                             
           

4.265,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

96 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb.                      60h  

 
 

3.720,00 

97 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ  50h      

 
3.410,00 

98 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΤΣΟΚΟΥ ΧΡ.ΜΑΡΙΝΑ 

 
φορτωτής ελαστ  160h      

11.904,00 

99 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
φορτωτής ελαστ  60h  
j.c.b                      50h  
D 6                      49h                

10.837,60 

100 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                      

φορτωτής ελαστ  108h   

8.035,20 

101 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΨΥΧΑΣ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ  
2 BOBCAT   90h                                                             

                               
3.348,00 

102 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
DEMIRI GOJART 
2 j.c.b          105h 

6.510,00 

103 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

L.S.L.J. IKE      
(ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤ.) 
 j.c.b          50h 

3.100,00 

104 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

SICAP 
φορτωτής ελαστ  83h 
Grader                 85h     

10.930,00 

105 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» Π.Ε. 
Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες με τίτλο 
«αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και  

πλημμυρικών φαινομένων στις 

21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

TAF GROUP 
φορτηγό   70h   

 
3.472,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Σύνολο :  

1.558.348,47  

 

     

 
 
 
ΣΥΝ/ΝΑ: 

Το υπ’ αρ. 225247/7150/04-10-2022 έγγραφο 
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χ.Α. 
2. Πρ/νο Τ.Μ.Ε. (κ. Διαμ.Κριτσιμά) 
3. Γρ. Προγρ/τος (κ. Π. Μερτίρη) 
4. Φ. Μηχ/των (κ. Ν. Γκιζάνη) 

 
 
 

                                                               Ο Εισηγητής 
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας             Ο Πρ/νος Γενικής 
           Δ/νσης Α.Π.Π.Υ. 
 
 
 
 
 
          Εμμ. Κηλίφης                         Αν. Παπαναστασίου 
      Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α’                       Π.Ε. Τοπ. Μηχ. με Α’ 
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             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5-10-2022 

     
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΧΑΛΚΙΔΑ      04  /  10  /2022          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: 225247/7150    
      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
       ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
Ταχ Δ/νση : Λ. Χαϊνά 93 ΠΡΟΣ: (για την εισήγησή του)  
Ταχ κώδικας : 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Αν/τη Πρ/νο της Γενικής Δ/νσης Αν/κου  
Πληροφορίες : Ν. Γκιζάνης Προγρ/σμού Περιβάλλοντος & Υποδομών 
Αρ. τηλεφ. : 2221 353821 (κ. Αν. Παπαναστασίου) 
Αρ FAX : 2221 353851 Λ. Καλυβίων 2 - Τ.Κ 35132 Λαμία 
  Email: a.papanastasiou@pste.gov.gr 
  
 Κοινοποίηση: 
 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 
 (κ.Γεώργιο Κελαϊδίτη) 

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του 

έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  2014ΕΠ56600011, 

σύμφωνα με την  υπ’ αρ.14479/79/22-1-2022 ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών από   χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 21/1/22 που 

εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε.Εύβοιας.                                                             
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 

42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί 

«εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 

175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ. 92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. 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. 

9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) περί «αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

mailto:a.papanastasiou@pste.gov.gr
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11. Τη ΣΑΕΠ 566 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία έχει ενταχθεί το εν θέματι 

αναφερόμενο έργο ως υποέργο του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο  

2014ΕΠ56600011. 

12. Την υπ’ αρ. 1691/08-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ507ΛΗ-Β1Θ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καθορίστηκε η τιμή μίσθωσης ημερήσιας 

αποζημίωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών και εγκρίθηκε α) η κατάρτιση μητρώου 

οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. 

Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και β) η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά. 

13. Τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των 

οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για θέματα Πολιτικής Προστασίας, τα 

οποία επέχουν θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σχετικής σύμβασης. 

14. Την υπ’ αρ. 293153/9265/27-12-2021 (ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία εγκρίθηκε το μητρώο οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών 

προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, 

πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-

2022 έως 31-12-2022. 

15. Την υπ’ αρ. 51/04-01-2022 (Πρακτικό 1ο / Θέμα 48ο) (ΑΔΑ:ΨΟΘΙ7ΛΗ-ΨΥΔ), απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 

293153/9265/27-12-2021 ΑΔΑ:9ΠΒΜ7ΛΗ-Ξ36 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας 

περί κατάρτισης του μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., 

στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-

2022. 

16. Την υπ’ αρ. 14479/79/22-1-2022 (ΑΔΑ: 6Λ9Η7ΛΗ-ΒΦΦ)  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις  

και πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις 21-1-2022 στο  Νομό Ευβοίας. 

17. Την υπ’ αρ. 407/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ677ΛΗ-14Υ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Σ.Ε., με την οποία 

εγκρίθηκε η λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από  τις χιονοπτώσεις  

και πλημμυρικά φαινόμενα την   21-1-2022 σε όλη την  Π.Ε. Εύβοιας  σύμφωνα με τις ανωτέρω 

αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας. 

 

Κατόπιν τούτων: 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση απολογιστικών δαπανών για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου 

«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και 

Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 

2014ΕΠ56600011 λόγω των χιονοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων στις 21-1-2022 σε όλη 

την Π.Ε. Εύβοιας όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Τίτλος Έργου Ενάριθμος Ανάδοχος 
Ποσό                    

(με ΦΠΑ) 

1 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 

Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                        
j.c.b.       50h     

 

3.100,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



3 
 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022» 

2 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 

Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022» 

2014ΕΠ5660001 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.c.b.       44h     
     2.728,00 

3 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022» 

2014ΕΠ56600011 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
γκρειντερ  50h 
        j.c.b. 44 h 

     5.828,00 

4 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ                         
Grader   90h      

φορτωτής ελαστ  84h 
Φορτηγο 69h 

Φορτωτης ερπ.82h 
D6 79h 

26.709,60 

5 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΙΔ 
Grader   113h                         
D8           63h     
D7           95h 

   21.501,60 

6 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 

.j.c b.       50h     
   3.100,00 

7 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ
Σ & ΣΙΑ   ΟΕ                            

j.cb.                   70h 
Grader               70h 
Φορτωτης ερπ.   70h  

14.322,00 

8 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ                             

φορτωτής ερπ.36h 
2 φορτωτές ελ..73h  

7.657,00 

9 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ 
J.C.B..138 h 

Φορτηγό 110 h 
 
 
 

32.612,00 

10 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΓΚΑΒΕΛΑ ΙΚΕ 
Grader   61 h                         
D6           52 h     

 

7.650,80 

11 
Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 

 
 

ΑΦΟΙ Ι. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

45.991,60 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

(ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.)              
φορτωτής ελαστ 136h              

j.c.b                      138h, 
2 unimog          273 h  
Οχημα μεταφ.μηχτων  

6μετ       
Grader   140 

h                                               

12 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ Ι. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 

(ΑΡΓΥΡΟ) 
 

φορτωτής ελαστ 26h               

1.773,20 

13 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ 

 
J.C.B..55 h 

3.410,00 

14 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

 
φορτωτής ελαστ 50h               

3.720,00 

15 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ            
2φορτωτες ελαστ 378h 

Grader   180h                                   
D-8     160h                         

5 αλατιέρες   1053 h 
2φορτηγα 210h   
BOBCAT 140 

h                                                             

144.881,60 

16 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΡ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Προμήθεια αδρανών 

υλικών 
 

33.446,07 

17 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

j.c.b. 59h 
3.658,00 

18 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

j.c.b. 50h 
3.100,00 

19 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             

j.c.b.                    149h 
τρακτέρ/μαχαίρι 168h 
unimog          147 h 

25.643,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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20 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΓΑΝΩΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              

j.c.b.                   153h  
9.486,00 

21 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 
φορτωτής ελαστ 40 h              

j.c.b                      50 h, 
 

5.828,00 

22 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader   132h                                    

 
8.184,00 

23 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Φορτωτής ερπ.66h 
D9       54h 

 

11.346,00 

24 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΓΟΥΛΕΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

φορτωτής ελαστ 27 h               
 

1.841,40 

25 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
j.c.b                      52 h 

3.224,00 

26 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ & 
ΥΙΟΙ ΟΕ  

                                           
2 Grader              200h  
3φορτωτής ελαστ  300h 

φορτωτής ερπ.   96h 
J.C.B.    90h   

 
 

47.417,60 

27 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΔΗΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

 
j.c.b                      48 h 

2.976,00 

28 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

φορτωτής ελαστ 37 h              
j.c.b                      38 h 

 

4.879,40 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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29 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ                             

(2)  j.cb.              196h 
2Grader                192h                        

φορτωτής ελαστ 97h 

30.070,00 

30 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.c.b                      45 h 

 
Εκσκαφέας ερπ.  43 h 

5.989,20 

31 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 2014ΕΠ56600011 

ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ & 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ 
ΟΕ                                              

2Grader   445h  
2φορτωτες ελαστ313h 
τρακτέρ/μαχαίρι 142h 
2αλατιέρες        390h  
φορτωτής ερπ.   126h  

unimog          211 
h                                                               

98.784,60 

32 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

Θ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

j.c.b                      37 h 
 
 

2.294,00 

33 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ-
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ 

 
j.c.b                      112 h 

 

6.944,00 

34 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & 
ΣΙΑ ΟΕ                         

φορτωτής ερπ. 70h   
Grader              67h   
φορτωτής ελαστ 65h                 

14.632,00 

35 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
φορτωτής ελαστ 35 h              
j.c.b                      38 h 

 

4.743,00 

36 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                        

Grader                    99h    
φορτωτής ερπ. 102h   
j.c.b                      104 

h                     

20.807,20 

37 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ  
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  
2 Grader   180h                         
D8              90h    

26.226,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 φορτωτής ελαστ  90h    

38 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ               
Grader               89h  
φορτωτής ελαστ  85h   
αλατιέρα              88h  
Φορτηγό             40 h 
D8                       70h    
j.c.b                     88 h                     
                         

31.682,00 

39 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
j.c.b                     50 h                     
 
 

3.100,00 

40 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-ΜΠΕΣΙΑ 
ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΕ 
Φορτηγό             69 h 
2φορτωτες ελαστ  140h  
  Εκσκαφέας ερπ.  50 h 
BOBCAT   
77h                                                             
 

20.732,80 

41 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜ[ΠΟΣ 
j.c.b                     70 h  
 BOBCAT            75h                                                             
                   
 
 

7.130,00 

42 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ  148h    

11.011,20 

43 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΙΟΥΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Grader                    65h    
φορτωτής ερπ.       60h   
j.c.b                        65 h  
D7                          63h    

                    
 

18.364,40 

44 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                                

Grader              117h                   
7.254,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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45 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 2Εκσκαφέας ερπ.  78 h 
φορτωτής ελαστ  50h    

10.006,80 

46 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

j.c.b                        52 h  
 

3.224,00 

47 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

φορτωτής ερπ.       8h   
j.c.b                        18h  

 

1.661,60 

48 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ                                   
j.c.b     55h 

3.410,00 

49 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2φορτωτες ελαστ300h 
2 Grader   338h              

43.276,00 

50 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
2014ΕΠ56600011 

ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

φορτωτής ελαστ121h  
D9                       106h    

             

20.832,00 

51 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΙΚΕ 

j.c.b     110h 
 

6.820,00 

52 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
D6                          14h    

 

1.041,60 

53 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

j.c.b                      136 h 
εκσκαφεας ερπ136 h 

3 φορτηγα 414h 
 

   35.712,00 

54 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝ.ΙΚΕ 
φορτωτής ερπ.       58h   
2    j.c.b                18h 
φορτωτής ελαστ 40h  

 

14.842,80 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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55 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΙΘΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -
ΖΟΥΡΑΣ Κ-ΖΟΥΡΑΣ 

ΧΡ. 
 

φορτωτής ερπ.  97h   
  j.c.b                98h 

 

12.691,40 

56 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
    j.c.b                120h 
φορτωτής ελαστ 120h  

 
 

14.880,00 

57 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
 

φορτωτής ερπ.  35h   
  j.c.b                36h 

 

5.053,00 

58 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             

Grader                95h  
φορτωτής ελαστ 91h  
αλατιέρα             93h   

D 7                         88h    
               

24.911,60 

59 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ 
Grader   94h                         
j.cb.       86h    

        D 8          60h   
         D 7         70h    
 

  

23.188,00 

60 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΑΡΟΥΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ   

φορτηγό    155h          
7.688,00 

61 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Grader   110h                           
 D 8          86h   

29.673,20 

62 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ                             
j.c.b     91h              

5.642,00 

63 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ 
φορτωτής ερπ. 132h 
φορτηγό λεπίδα  135h 
καλαθοφόρο 102h 

24.180,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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Οχημα μεταφ.μηχτων 
12μετ 

64 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

φορτωτής ερπ.  35h   
  j.c.b                39h 

 

4.805,00 

65 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΜΠΑΣΙΝΑΣ      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.c.b                31h 
 

1.922,00 

66 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

φορτωτής ερπ.       99h   
φορτωτής ελαστ    89h  

 
                             

14.049,20 

67 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Grader   10h                         
j.cb.       10h    

1.240,00 

68 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.       105h    
 

6.510,00 

69 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2 j.cb.            110h     
6.820,00 

70 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ                                    

j.cb.                      72h  
φορτωτής ερπ.       70h   
φορτωτής ελαστ    71h  

  

15.388,40 

71 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΜΩΡΑΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 
j.cb.       50h    

3.100,00 

72 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΝΕΔΩΝ ΜΟΝ.ΙΚΕ 
2φορτωτής ελ..  85h   
  j.c.b                44h 

 
 

8.525,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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73 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

φορτωτής ελαστ    80h  
 
 

5.456,00 

74 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Grader                 136h      
φορτωτής ελαστ  130h 

φορτηγό    78h   
D 8          90h   

Εκσκαφέας ερπ.  98h 
όχημα μεταφ.μηχ/των 

15 μεταφ. 

43.685,20 

75 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
 

ΝΤΟΥΜΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
2 φορτωτές ελαστ  

305h 
φορτηγό    140h   
D 6          170h   

Εκσκαφέας Ελ.  140h 
φορτωτής ερπ.       

169h   
 
 
   
  

64.523,40 

76 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ5660001 

ΝΤΟΥΡΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
unimog          170 

h                                                               

10.540,00 

77 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              

Εκσκαφέας Ελ.  20 h 
j.cb.       24h     

2.852,00 

78 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 
j.cb.       62h    

 
 
 

3.844,00 

79 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
φορτωτής ερπ.       82h   

 
 

6.609,20 

80 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
φορτωτής ελαστ  92h 

6.844,80 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

81 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  

φορτωτής ελαστ  70 h            
j.c.b                      53 h  

8.060,00 

82 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

φορτηγό αρπάγη   245h   
 
 

12.152,00 

83 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 
j.cb.       69h    

 

4.278,00 

85 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΗΣ 

 
όχημα μεταφ.μηχ/των  

6 μεταφ 

1.711,20 

86 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

  ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ                         

5 unimog            1012h    
62.744,00 

87 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
j.cb.                      24h  
φορτωτής ερπ.   12h   

 
 

2.455,20 

88 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

ΠΥΡΟΥΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

BOBCAT   
42h                                                             

 
 

1.562,40 

89 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
τρακτέρ/μαχαίρι 66h 

 
2.864,40 

90 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       
φορτωτής ελαστ  141h 
Grader                 155h      
αλατιέρα              151h  
 j.cb.                    130h 

  D 6                     120h   
  

45.576,20 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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91 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    
Grader                   152h  
D7                         140h  
φορτωτής ελαστ     
152h      

31.942,40 

92 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
j.cb.                      30h  
φορτωτή ελαστ     30h   
φορτωτής ερπ.    22h       

  
 

5.493,20 

93 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 

 
ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
j.cb.                      59h  

φορτωτής ελαστ     50h   
 

7.378,00 

94 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΣΦΥΡΛΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                       
φορτωτής ελαστ  134h       

9.138,80 

95 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΖΑΝΗΣ ΔΑΥΙΔ 
j.cb.                      36h  

  

2.232,00 

96 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΛΜΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                           
j.c.b     43h    

BOBCAT       
43h                                                             

           

4.265,60 

97 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 
 

2014ΕΠ56600011 

ΤΣΑΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

j.cb.                      60h  
 
 

3.720,00 

98 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
φορτωτής ελαστ  50h      

 
3.410,00 

99 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

 
 

2014ΕΠ56600011 
ΤΣΟΚΟΥ ΧΡ.ΜΑΡΙΝΑ 

 
φορτωτής ελαστ  160h      

11.904,00 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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100 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
φορτωτής ελαστ  60h  
j.c.b                      50h  
D 6                      49h                

10.837,60 

101 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ                      

φορτωτής ελαστ  108h   

8.035,20 

102 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

ΨΥΧΑΣ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ  
2 BOBCAT   
90h                                                             

                               

3.348,00 

103 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 
DEMIRI GOJART 
2 j.c.b          105h 

6.510,00 

104 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

L.S.L.J. IKE      
(ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤ.) 
 j.c.b          50h 

3.100,00 

105 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

SICAP 
φορτωτής ελαστ  83h 
Grader                 85h     

10.930,00 

106 

Εντολή πληρωμής του έργου 
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2022» 
Π.Ε. Εύβοιας, για έκτακτες εργασίες 
με τίτλο «αντιμετώπιση 

χιονοπτώσεων και  πλημμυρικών 
φαινομένων στις 21/1/2022 

2014ΕΠ56600011 

TAF GROUP 
φορτηγό   70h   

 
3.472,00 

 

 

 

 
Σύνολο :  

1.558.348,47 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Εύβοιας 

 
 

                                                                                      Εμμανουήλ Κηλίφης 
                                                                                       Π.Ε. Πολ. Μηχ. με Α’ βαθμό 

 

 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χ.Α. 
2. Πρ/νο Τ.Μ.Ε. (κ. Διαμ. Κριτσιμά) 
3. Γρ. Προγρ/τος (κ. Π. Μερτίρη) 
4. Φ. Μηχ/των (κ. Ν. Γκιζάνη) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Λαμία       06- 10 - 2022 

Αριθ. Πρωτ.: 211448/2342 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  

Λεωφ. Καλυβίων 2  ΤΚ 351 32 – ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες : Χαριζόπουλος Ν. 

Τηλ.: 2231352638  

email: n.xarizopoulos@fthiotida.pste.gov.gr  

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :    Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με 

τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με 

τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-

ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 2022» εξουσιοδότηση 

κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

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. 

2. Η υπ’ αρ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

3. Το αριθμ. Πρωτ. 277/210571/16-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 

Π.Σ.Ε. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την αριθ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 

mailto:n.xarizopoulos@fthiotida.pste.gov.gr
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ, του έργου με 

τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» που αφορά το έργο του θέματος ποσού 

1.000.000,00 €.  

Με το αριθμ. Πρωτ. 277/210571/16-09-2022 έγγραφο της, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Σ.Ε. 

διαβίβασε προς έγκριση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου. 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των 

συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος 

Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 

2022» 

Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022- 2023. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων 

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από την 

οικονομική κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων και υλοποιείται 

από το 2012 από το Ινστιτούτο Prolepsis για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, με την οικονομική 

υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών.  

Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την εφαρμογή του 

Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με τη δική της συμμετοχή για το σχολικό έτος 2022 

- 2023, προσφέροντας πόρους συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αναβάθμιση της ζωής 

των πολιτών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και της εταιρείας «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο 

«Ινστιτούτο Prolepsis» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Εφαρμογή του Προγράμματος 

Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 - 

2022» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την 

υπογραφή της.  
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2. Τον ορισμό δύο (2) μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής: 

 Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με 

αναπληρωτή της τον Φώτιο Παπαευσταθίου Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης. 

 Παναγιώτα Κοντογιάννη Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της την  Ευαγγελία 

Ντουλάκη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

   

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ 

ΑΝΑΣΤ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

ΦΑΝΗΣ Χ. 

ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

Εσωτ. Διανομή 

Χ.Α.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

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

 

 

Μεταξύ 

 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

 

και της 

 

«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis», 

 

 

για την υλοποίηση του Έργου  

 

 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

για το σχολικό έτος  2022 - 2023» 

 

 

Λαμία, Σεπτέμβριος 2022 
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Στην Λαμία  σήμερα     /    / 2022  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 

997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  Φάνη Χ. 

Σπανό. 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό 

τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς 

αριθ. 7), με ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τη 

Διαχειρίστρια αυτής, κα Αθηνά Λινού, 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές 

ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21). 

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).  

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

όπως ισχύει 

4. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30). 

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - 

Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

7. Την υπ' αριθ. Δ14/52429/698/ Τεύχος B’ 6038/31.12.2020 Ανανέωση Ειδικής 

Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ινστιτούτου ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 111195/ΓΔ4/14-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, Γενική 

Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση 

Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Σπουδών 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Επαγγελματικής 
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Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) –με θέμα «Πρόγραμμα Σίτισης 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται ότι 

το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2021-2022 τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΘ. 

9. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς 

σκοπούς για την προώθηση της υγείας των μαθητών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς 

προσφέρει δωρεάν, σε καθημερινή βάση, σε όλους τους μαθητές των σχολείων που 

επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συμμετέχουν, ένα θρεπτικό γεύμα 

ημερησίως, προωθώντας παράλληλα την υγιεινή διατροφή μέσω εκπαιδευτικού υλικού και 

δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ από τα 

καταγεγραμμένα αποτελέσματα του Προγράμματος, αποδεικνύεται ότι μειώνει την 

επισιτιστική ανασφάλεια, μειώνει τον αριθμό των ελλιποβαρών, αλλά και των υπέρβαρων 

και παχύσαρκων παιδιών και βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

10. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τις σχολικές χρονιές 2015-2016, 2016-2017, 

2018-2019, 2019-2020 , 2020-2021 και 2021-2022 το Πρόγραμμα σίτισης και προώθησης 

της υγιεινής διατροφής με την ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας σημαντικά στην 

ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα και 

προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και δωρεάν υγιεινά 

γεύματα σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας. 

11. Την με αρ. πρωτ. 13397/09-09-2022 επιστολή της Διαχειρίστριας του Ινστιτούτου 

Prolepsis, κας Αθηνάς Λινού, μέσω της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός ο απολογισμός του 

προγράμματος και αφετέρου ο στόχος συνέχισης του προγράμματος για τη σχολική χρονιά 

2022-2023.  

12. Την αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ξ57ΛΗ-Ζ9Ψ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

ΠΣΕ «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 

2022. 

13. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

με τη συμμετοχή της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

14. Την από  23/08/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων του Ινστιτούτου 

Prolepsis με θέματα: 1. «έγκριση πλαισίου συνεργασίας  με την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου “Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης 

και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2022-2023». 2. 

Τον ορισμό εκπροσώπου του ινστιτούτου στην επιτροπή παρακολούθησης του ως άνω 

έργου και 3. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης 

15. Tις υπ΄ αριθ. 2972/27-06-2022 (ΑΔΑ Ω2Ο87ΛΗ-Χ40) απόφαση  έγκρισης  δέσμευσης 

πίστωσης. 

16.  Την αριθμ.  ……………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:………….) 
Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και 
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-
2023»  και  ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.. 
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17. Την αριθ  ……….. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας  

σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σχολικού 

έτους 2022-2023 

18. Την υπ’ αριθμ ………………….Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της  

Τράπεζας ………….προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

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

έργο: 

 

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022 - 2023». 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής 

Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022- 2023. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων 

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από 

την οικονομική κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων και 

υλοποιείται από το 2012 από το Ινστιτούτο Prolepsis για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, με 

την οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ξεκίνησε το 2012 και τελεί έκτοτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ 114732/ΓΔ4/15/09/2021   αρ. πρωτ 

100279/Δ2/28/07/2020, αρ. πρωτ.144222/Δ2/17/09/2019, αρ. πρωτ 

154572/ΓΔ4/18/09/2018, αρ. πρωτ. 125632/Δ2/2407.2017, αρ. πρωτ. 

125228/Δ2/28/07/2016και Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, αρ. πρωτ. 

142975/Δ2/14/09/2015, αρ. πρωτ. Φ14/1714/147302/Δ1/21/09/2015,αρ. πρωτ. 159689/Γ7 

της 03/10/2014, αρ. πρωτ. 112398/Γ7 της 13.08.2013, αρ. πρωτ. 147471/Γ7 της 23/11/2012 

και αρ. πρωτ. 36998/Γ7 της 03.04.2012). 

2) Το Ινστιτούτο Prolepsis ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόταση 

υλοποίησης του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Με βάση την 

πρόταση και τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας, με το οικονομικό αντικείμενο της 

παρούσης, ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων μαθητών θα αναχθεί σε περίπου 3.400 έως 

4.300 μαθητές.  

3)Σκοπός του έργου είναι:  

α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ενός 

δωρεάν υγιεινού γεύματος ή η παροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα ενός πακέτου με 
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τρόφιμα για την κατ’ οίκον παρασκευή των ανάλογων γευμάτων, σε περίπτωση αλλαγής του 

τρόπου λειτουργίας των σχολείων. 

β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειές τους, μέσω του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία που συμμετέχουν, 

καθώς και 

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

Ελλάδας). 

4) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί 

την εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με τη δική της συμμετοχή για 

το σχολικό έτος 2022 - 2023, προσφέροντας πόρους.  

5) Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να γίνει σε συνεργασία 

και με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Prolepsis, που έχει την 

αναγκαία εμπειρία και υποδομή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 

6) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα: (α) 

Μέσο εισόδημα ανά Ταχυδρομικό Κωδικό, (β) ποσοστό μαθητών του σχολείου που 

αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τέτοιο, ώστε να μην μπορούν να καλύψουν 

τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες, όπως αυτό έχει δηλωθεί από την διεύθυνση του 

σχολείου, στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, (γ) καταγεγραμμένη 

επισιτιστική ανασφάλεια με βάση σταθμισμένα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρώσει οι 

γονείς των μαθητών, στις περιοχές που έχει υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατά τα 

προηγούμενα σχολικά έτη, και (δ) ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ανάγκες σχολείων, π.χ. 

πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, υψηλά ποσοστά ανεργίας, κτλ., σε 

συνδυασμό με τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια. Τα σχολεία που 

θα συμμετέχουν θα βρίσκονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια από τη 01/11/2022 έως το τέλος του σχολικού έτους. Το 

περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Περιγραφή Από Έως 

Σίτιση (παροχή γεύματος) 01/11 /2022  15/06/2023* 

Διαχείριση έργου  

Οργάνωση και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δράσεων  

 

25/10 /2022 

 

 18/06/2023 

* Ή έως τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023. 

**Ή έως και 3 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 

(Λοιπές Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας)  

 

2) Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ 

αριθμόν (ΙΒΑΝ) GR 92 0140 1290 129 00 2002 000642 λογαριασμό του Ινστιτούτου που 

τηρείται στην Τράπεζα Alpha της Ελλάδας ως εξής 

● Ποσό 200.000 € ως προκαταβολή  με την υπογραφή της παρούσας μέχρι την 

30/11/2022 και μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε 

η έναρξη του έργου 

● Ποσό 350.000 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής  εκ μέρους της 

επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/01/2023. 

Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του 

δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/01/2023, 

τεκμαίρεται η  προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της επιτροπής 

παρακολούθησης. 

● Ποσό 350.000 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής  εκ μέρους της 

επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30/04/2023. 

Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του 

δελτίου πεπραγμένων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30/04/2023, 

τεκμαίρεται η  προσήκουσα παραλαβή των εργασιών εκ μέρους της επιτροπής 

παρακολούθησης. 

● Ποσό 100.000 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

ολοκλήρωσης  του έργου, και σε κάθε  περίπτωση το αργότερο εντός  τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δελτίου πεπραγμένων του έργου από το 

Ινστιτούτο. Μετά την άπρακτη πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το 

Ινστιτούτο του δελτίου ολοκλήρωσης του έργου, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή του 

συνόλου του έργου εκ μέρους της επιτροπής παρακολούθησης. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης οποιασδήποτε από τις ως άνω τιθέμενες ημερομηνίες 

καταβολών της χρηματοδότησης, το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα είτε να αναστείλει την 

εκτέλεση του Έργου έως την αποπληρωμή κάθε δόσης, είτε να διακόψει στο σύνολό της την 

εκτέλεση του Έργου.  

3)   Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS Προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 3% του 

έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του 

έργου της σύμβασης.  

4) Το Ινστιτούτο  Prolepsis θα εκδώσει το/τα σχετικό/α τιμολόγιο/α για την είσπραξη του 

ποσού και θα αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του Έργου. 

5) Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα A 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή 

αποτελούμενη από τους: 

1) κα Χρυσούλα Φλώρου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας με αναπληρωτή της τον κο Φώτιο Παπαευσταθίου Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Διοίκησης. 

2) κα Παναγιώτα Κοντογιάννη Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της  την  κα 

Ευαγγελία Ντουλάκη υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 

3) κα Αλεξάνδρα Φωσκόλου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρωτριά 

της την κα. Ματίνα Κούβαρη του ίδιου Ινστιτούτου. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο 

άρθρο 1, η εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή 

των εργασιών μέχρι 30/11/2022, 31/01 /2023 και 30/04/2023 καθώς και του συνόλου των 

εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή τους συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 

Επίσης, η Επιτροπή παρακολούθησης υποβάλλει έκθεση για την πορεία υλοποίησης του 

έργου στους εποπτεύοντες και επιχορηγούντες φορείς και βεβαιώνει την έναρξη και καλή 

εκτέλεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

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

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα 

που αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται αναγκαίο 

για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το διάστημα ισχύος αυτής. 

δ) Να συντάξουν δελτίο οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων το οποίο θα υποβάλλουν 

στην επιτροπή παρακολούθησης με τη λήξη του προγράμματος. 

1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

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

σύμβασης. 

β) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4. 

2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και 

χρηματοδότησης, με ίδια μέσα ή αναθέτοντας σε τρίτους με κριτήριο την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών και τροφίμων.  
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β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει 

πληροφορίες και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη 

υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την  01/11/2022 και λήγει την 15/06/2023. Παράταση της 

χρονικής διάρκειας της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ’ 

ανώτατο, μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ 

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

ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των διατάξεων του 

νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει 

αυτομάτως στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία του. 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που 

απορρέουν από αυτή, ή σε περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών 

δυσλειτουργιών στην εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί 

το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει 

περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, ορίζεται ποινική ρήτρα σε 

περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του 

συνολικού ποσού του οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά που 

δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών 

από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση. 

3) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παραγόμενου στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης υλικού (ενδεικτικά: διατροφολόγιο, οδηγοί, φυλλάδια ή άλλο 

ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό) ανήκει στο Ινστιτούτο Prolepsis.  Στη δεύτερη των 
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συμβαλλομένων παρέχεται η άδεια χρήσης αποσπασμάτων αυτών, μετά από γραπτή 

ενημέρωση του Ινστιτούτου Prolepsis, για τη δημοσιοποίηση- προβολή του προγράμματος 

με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis, ως δημιουργού. Για 

κάθε άλλη χρήση, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ινστιτούτου. 

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων 

που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, 

αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –

ανηλίκων και μη, ειδικής κατηγορίας και μη- που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή 

υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  

5) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, λογιστικό 

επίπεδο με άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές πηγές 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

– Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε τέσσερα 

αντίτυπα, δυο για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Αποκτά δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι αποφάσεις των 

αρμοδίων οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των οποίων εγκρίνεται η υλοποίηση του 

έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα αυτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

  

ΦΑΝΗΣ  Χ.  ΣΠΑΝΟΣ                   ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε 
μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  
Περίοδος Εφαρμογής  Σχολικό έτος 2022 - 2023  
Αριθμός Ωφελουμένων  4.000  
Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων  493.000  
Προβλεφθέν μέσο κόστος ανά μαθητή  2,03€  
Περιγραφή  
Α. Κόστος προμήθειας, διαχείρισης, 
διανομής, ελέγχου και αποθήκευσης 
γευμάτων  

902.500€*  

Γεύματα  825.000€  
Έξοδα εργαστηριακών αναλύσεων και 
ελέγχου ποιότητας τροφίμων**  

17.500€  

Ψυγεία (για την αποθήκευση των τροφίμων 
στα σχολεία)  

60.000€  

Β. Έξοδα διαχείρισης και υλοποίησης 
εκπαιδευτικών δράσεων  

97.500€  

Έξοδα Προσωπικού για τον συντονισμό του 
Προγράμματος  

56.500€  

Δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών δράσεων***  

10.900€  

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

11.200€  

Έξοδα Κίνησης  5.900€  
Αναλώσιμα-Courier, υγειονομικές υπηρεσίες  4.600€  
Έξοδα προβολής και επικοινωνίας***  8.400€  
Σύνολο Α + Β  1.000.000€  

* Περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης και διανομής των γευμάτων.  

** Περιλαμβάνει το κόστος διαχείρισης των δειγμάτων προς διερεύνηση.  

*** Περιλαμβάνει το κόστος προσωπικού. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Περιγραφή Από Έως 

 

Σίτιση (παροχή γεύματος) 01/11/202 15/06/2023 * 

Διαχείριση έργου  

Οργάνωση και υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δράσεων 

25/10/2022 18/06/2023** 

* Ή έως τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023 

**Ή έως και 3 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2022-2023 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. Δνση: Υψηλάντου 4, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35131 
Πληροφορίες: Χρ. Κοντακτσή 
Αρ.Τηλ.: 22313 54218. 
Αρ.Φαξ: 22313 54222 
Email: x.kontaktsi@pste.gov.gr 
 

ΣΧΕΔΙΟ 
 

 
 

Λαμία, 05 / 10 / 2022 
               Αρ.πρωτ.:οικ.227143/11607 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Την Οικονομική Επιτροπή  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 
Email: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
ενταύθα 

 

ΘΕΜΑ: Εσήγηση για έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
ΟικονομικήςΠροσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ», Πρόγραμμα 
ένταξης:  ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με Προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με 
ΦΠΑ) . 
 

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαναστασίου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 

42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί 

«εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 

175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ.92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και  

κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

9. 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. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα. 
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11. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01. 

12. Την αριθμ. 50/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας 

(ΑΔΑ : 6ΛΦΡ7ΛΗ-Υ2Υ), με την Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 για την χρηματοδότηση του έργου: 

‘’Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο εκκλησιαστικό 

Λύκειο Λαμίας’’. 

13. Την αριθμ. 1885/17-02-2022 (ΑΔΑ: 9Τ317ΛΗ-ΞΙ3) απόφαση έγκρισης δαπάνης 

πίστωσης για το έργο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσ/κου Ελέγχου.  

14. Την με αριθ. 189/2022 (ΑΔΑ:9Γ9Ν7ΛΗ-ΟΣΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. 

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων με τους 

αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

15. Την υπ. αριθμ.34957/24-02.-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΠΟΡ10-ΣΒΗ) Απόφαση Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. ...../2022 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  

16. Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού 

Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

17. Την  αριθμ. 808/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

(πρακτικό 21ο/07-06-2022, θέμα 22ο και ΑΔΑ:9ΞΧ67ΛΗ-ΦΦΔ) με την οποία εγκρίθηκε η 

δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά  τεύχη 

δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία. 

18. Την αριθμ 218677/11203/27-09-2022 (ΑΔΑ: 6Τ1Μ7ΛΗ-4Λ8) απόφαση της ΔΤΕ/ΠΣΕ με την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  

19. Τα φύλλα των εφημερίδων α)  “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” (εβδομαδιαία έκδοση) στις 

οποίες δημοσιεύτηκε η Περίληψη της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ.πρωτ. 

οικ. 196061/9794 30-08-2022, ΑΔΑ: ΨΡ667ΛΗ-ΓΚ4  και  ΑΔΑΜ:22PROC011160847 2022-08-

30) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 28/9/2022 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ 

20. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 

21. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

 

Και επειδή: 

 

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 

2. Με τον διενεργηθέντα την  28/9/2022 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 191602, για 

την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου, έλαβαν μέρος 

τέσσερις (4) εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

3. Με το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, προσωρινός 

μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση “ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ” με 

Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 265264 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δεκαοκτώ 

και πενήντα έξι τοις εκατό (18,56%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και με τη 

σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών να διαμορφώνεται ως εξής : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α Α/Α 

καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 265264 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΣΑΒΒΑ 

18,56 % 

2 265268 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. 

ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε. 

15,72 % 

3 
263626 ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ 10,16 % 

4 
265093 ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5,00 % 

 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
 
1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 

191602). 

2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 

ΣΑΒΒΑ” με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 265264 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 

δεκαοκτώ και πενήντα έξι τοις εκατό (18,56%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 
 

 
 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από (28-09-2022) Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ.Έργου 
 

Ο Αν Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης  Α.Π.Π.Υ  
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  

 
 
 

Αναστάσιος Παπαναστασίου 
Τοπογράφος Μηχανικός  

Ημερομηνία 05-10-2022 Ημερομηνία 05-10-2022 Ημερομηνία 05-10-2022 

Η συντάξασα Ο  Προϊστάμενος  Τ.Δ.Π Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΣΕ 

   

Χρυσάνθη Κοντακτσή 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λάμπρος Συλεούνης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αθανασία Ζωβοίλη  
Τοπογραφος Μηχανικός                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Συντήρησης Συγκοινωνιακών 
Έργων 
Ταχ. Δνση:Υψηλάντη 4 , Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35131 
Πληροφορίες:Β.Κουτσώνη  
Αρ.Τηλ.: 22313-54226 
Αρ.Φαξ: 22313-54222. 
Email:v.koutsoni@pste.gov.gr 

   
 
 

Λαμία, 29   / 09 / 2022 
              Αρ.πρωτ. 219539/11218 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 
Την Οικονομική Επιτροπή  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 
Email: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
ενταύθα 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας του υποέργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΒΟΥΡΛΩΝ.” με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184506 ” 

Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΕΠ566 με Κ.Α 2014ΕΠ56600004 

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαναστασίου 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2.Το Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα. 

3.Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 

σε θέματα έργων, μελετών  και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 

δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών”.  

4.Την υπ’ αριθ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 

“Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του 

Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών”. 

5.Την υπ’ αριθ. 44/5-3-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί 

“εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 

175 του Ν. 3852/2010”. 

6.Τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



7.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. 

8.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

9.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566  με  την Απόφαση Υπουργείου  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αριθ. 51914/15-05-2019  (ΑΔΑ: 6ΕΥΗ465ΧΙ8/ΩΧ8 )  ΣΑΕΠ 566 

ΤΡΟΠ.0 με Κ.Α 2014ΕΠ56600004 και ενάριθμο έργο : Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. 

Φθιώτιδας 

10.Την αριθ. 1155/2022 με ΑΔΑ:.91807ΛΗ-ΗΣΡ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το από 09-06-2022  πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 

οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση “ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.” με 

Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 253508  και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα  

και δέκα οχτώ   επί  τοις εκατό (39,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 

 

 
ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ 

 
1. Με το από 06-09-2022  μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -  Επικοινωνία] της   χειρίστριας  της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιήθηκε σε 

όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία, το 1ο 

Πρακτικό και η 1155/2022 με  ΑΔΑ:. 91807ΛΗ-ΗΣΡ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της 

εργοληπτικής επιχείρησης “ ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε ” ως προσωρινού μειοδότη.  

2. Κατά την ανωτέρω  1155/2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας δεν υποβλήθηκε ουδεµία ένσταση, εντός της προθεσμίας των δέκα  

(10) ημερών, ήτοι   16-09-2022   και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1 

της διακήρυξης.  

3. Με το από 19-08-2022   μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 

[Ενέργειες -> Επικοινωνία] της    χειρίστριας  της αναθέτουσας αρχής, ζητήθηκε από 

τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο 

άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.  

4. Με τα  από 26-09-2022 και 27-09-2022  μηνύματα  μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του προσωρινού μειοδότη, 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την 27-09-2022     

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από  την προθεσμία  ηλεκτρονικής υποβολής, 

προσκομίσθηκαν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και σε σφραγισμένο φάκελο, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.  

5. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 

23.2-23.9 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή Δημοπρασίας διαπίστωσε ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα αιτούμενα αντίγραφα, είναι νόµιµα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 

διακήρυξης δημοπρασίας.  

6. Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε στις  28-09-2022   από την Επιτροπή δημοπρασίας 

και υποβλήθηκε στις 28-09-2022  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ   

[Ενέργειες -  Επικοινωνία]  προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

7. Σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-

08-2016), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης, διαβιβάζεται 

ο φάκελος στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της 

σύµβασης. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας του υποέργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ.” 

με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184506 

      Την κατακύρωση της σύµβασης του υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.  

      με   Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 253508  και ποσοστό  μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα   

      εννέα  και δέκα οχτώ   επί  τοις εκατό (39,18%) επί των τιμών του τιμολογίου  της μελέτης 

 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 Πρακτικό ΙΙ  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Φ.Έργου - Κουτσώνη 
 

Ο Αν Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης  Α.Π.Π.Υ  
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  

 
 
 

Αναστάσιος Παπαναστασίου 
Τοπογράφος Μηχανικός  

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. Δνση: Υψηλάντου 4, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35131 
Πληροφορίες: Χρ. Κοντακτσή 
Αρ.Τηλ.: 22313 54218. 
Αρ.Φαξ: 22313 54222 
Email: x.kontaktsi@pste.gov.gr 
 

  
 
 

Λαμία,  05    / 10   / 2022 
               Αρ.πρωτ.:216426/11063 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Την Οικονομική Επιτροπή  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
 
Email: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
ενταύθα 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ» με κωδικό αριθμό 

2020ΕΠ06600006 από ΣΑΕΠ066 με προϋπολογισμό 900.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαναστασίου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 175, 176 & 177 αυτού.  

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 

σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 

δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ’ αρ. 44/5-3-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί 

«εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το 

άρθρο 175 του Ν. 3852/2010». 

6. Το κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περ. Στερεάς Ελλάδας. 

7. Το υπ’ αρ.92586/852/08-09-2014 έγγραφο του Περ/ρχη Στερ. Ελλάδας. 

8. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και  

κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

9. 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. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει σήμερα. 

11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2020ΕΠ06600006 

12. Την απόφαση με αρ.πρωτ.  83/10-04-2020   (ΑΔΑ: 981Β7ΛΗ-Β6Ξ) του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Π.Σ.Ε με την οποία εγκρίθηκε πρόταση έγκρισης της ΣΑΕΠ066 της 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2020 και προτάθηκε η ένταξη του έργου στην 

Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066. 

13.  Την με αρ.πρωτ.  41710/27-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΞΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦ5 ) Συλογική Απόφαση 

Εργων  του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο στην 

ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2020ΕΠ06600006 και προϋπολογισμό 900.000,00 €. 

14. Την με αρ. 70/23-11-2020 πράξη ελέγχου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ. 

15. Την προγραμματικη σύμβαση μεταξύ της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

16. Την αριθμ. 39/2021 (Αριθμός Πρακτικού 2/14-01-2021, θέμα 21ο και ΑΔΑ:6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία 

εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα 

λοιπά  τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει τη 

δημοπρασία. 

17. Την αριθμ 45125/2287/04-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ11Ε7ΛΗ-ΨΛΥ) απόφαση της ΔΤΕ/ΠΣΕ με την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  

18. Τα φύλλα των εφημερίδων α)  “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” (εβδομαδιαία έκδοση) στις 

οποίες δημοσιεύτηκε η Περίληψη της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρ.πρωτ. 

οικ. 19826/1033/29-01-2021, ΑΔΑ:ΨΔ427ΛΗ-ΒΜ5 και  ΑΔΑΜ: 21PROC008074459 2021-

02-01) για το έργο του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις            

09-03  2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. 

19. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 

20PROC008079531 2021-02-02  

20. Το από 09–03–2021 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής 

Προσφοράς της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 

θέματος. 

21. Την αριθµ.634/2021 (Αρ.Πρακτ. 18/11-05-2021, Θέμα 28ο, ΑΔΑ:61ΞΖ7ΛΗ-ΗΧΙ) Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε το από 09-

03-2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, των οικονοµικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων 

αναδόχων και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «Κ /ΞΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-

ΕΣΗΔΗΣ: 183508 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και εξήντα 

τέσσερα τις εκατό (48,64 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

22. Την αριθµ.1374/2022 (Αρ.Πρακτ. 26/05-10-2022, Θέμα 26ο, ΑΔΑ:6Φ8Ω7ΛΗ-Α2Θ) 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε 

το α) από το υπ’αριθμ. 2/15-09-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση 

πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και β)Δεν κατακυρώνει τη σύμβαση του 

έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 183508,για τους λόγους που 

αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας . 

23. Την αριθµ.1156/2022  (Αρ.Πρακτ. 31/24-08-2022, Θέμα 21ο, ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε 

το α) από το υπ’αριθμ. 3o/11-07-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 του έργου «Αποπεράτωση 

πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και β)κατακυρώνει τη σύµβαση του 

έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε 

"MSKAT CIVIL WORKS”, με Α.Α. Προσφοράς�ΕΣΗΔΗΣ: 185450 και ποσοστό μέσης 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο και εξήντα ένα τοις εκατό (42,61%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 
 
1) με το από 31-08-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο καλεί  
τους οικονομικούς φορείς εντός (5) πέντε ημερών να παρατείνουν την ισχύ της  προσφοράς και 
εγγυητικής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
του διαγωνισμού από δεκαοκτώ (18) σε είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι ημερομηνία λήξης στις 
05/12/2022. 
  
2)με το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το 3ο 
Πρακτικό και την με αρ. 1156/2022 (ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  περί έγκρισης του από 11-07-2022  3ου Πρακτικού με το οποίο 
κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS». 
 
3)με το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα  «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε 
"MSKAT CIVIL WORKS» με το οποίο αιτήθηκε παράταση της υποβολής των αποδοχών κατά 10 
ημέρες λόγω μη  ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης παράτασης εγγυητικής από το αρμόδιο 
φορέα. 
 
4)με το από 04-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το οποίο υπέβαλλε  υπεύθυνη 
δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς του  ψηφιακά υπογεγραμμένη έως 05-12-2022 και  
αιτήθηκε την παράταση της υποβολής εγγυητικής επιστολής λόγω μη έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ με 
επισυναπτόμενο το e-protokollo του ΤΜΕΔΕ. 
 
5) με το από 06-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -
> Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
χορηγεί  στον οικονομικό  φορέα «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT 
CIVIL WORKS» παράταση  (10) δέκα ημερών για την υποβολή της παράτασης  ισχύος της  
προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό σε απάντηση του από 
02-09-2022 ηλεκτρονικού μηνύματος . 
 
6)Ο οικονομικός  φορέας «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL 
WORKS» δεν παρέτεινε την ισχύ της  προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής τους στον εν λόγω 
διαγωνισμό 
 
7)με το από 08-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του οικονομικού φορέα ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το οποίο υπέβαλλε   την 
παράταση της  εγγυητικής επιστολής από το ΤΜΕΔΕ έως 04-01-2023. 
 
8) Με το από 16-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο  
ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ , η υποβολή των δικαιολογητικών 
που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  το άρθρο 4.2 της διακήρυξης  ως μοναδικό εναπομείναντα μειοδότη 
με παράταση της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής διότι η εργοληπτική 
επιχείρηση  «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS» δεν 
ανανέωσε την ισχύ της οικονομικής προφοράς του και της εγγυητικής συμμετοχής.  
 

7) Με το από 22-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] με το οποίο υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα  
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ . 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 
8) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο εντύπων 
δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  που υποβλήθηκαν 
με την  αρ. πρωτ.  216426/11063/23-09-2022 αίτησή του , εντός της προθεσμίας των τριών (3) 
εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 γ της 
διακήρυξης.   
 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης 
δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν  υπήρχαν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79 
παρ.4 του Ν.4412/2016 δεν είναι ψευδή ή ανακριβή,υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και  αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα  22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. Επίσης ήταν σε ισχύ 
τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής τους 
μετά την πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή .  

Λόγω των παραπάνω  η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τη κατακύρωση της σύμβασης στην 

εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534 

για τους παραπάνω λόγους. 

1) Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 04-10-2022 από την  Επιτροπή δηµοπρασίας και 

υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 

προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), 

καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της οικείας Διακήρυξης, διαβιβάζεται ο φάκελος στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης ή μη της σύµβασης.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1. Την ανάκληση της αριθµ.1156/2022  (Αρ.Πρακτ. 31/24-08-2022, Θέμα 21ο, 

ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

µε την οποία εγκρίθηκε το α) από το υπ’αριθμ. 3o/11-07-2021 Πρακτικό Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705 

του έργου «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας» και 

β)κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΔΑΣ Β. - 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKS”, με Α.Α. 

ΠροσφοράςΕΣΗΔΗΣ: 185450 λόγω της μη ανταπόκρισης της παραπάνω εργοληπτικής 

επιχείρησης  στο κάλεσμα της αναθέτουσας αρχής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 

ΕΣΗΔΗΣ για παράτασης της ισχύος  της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής τους . 

  

2. Την έγκριση του από 04-10-2022 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705  του έργου 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ». 

 

3. Την κατακύρωση της σύµβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  

Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 

έκπτωσης τριάντα τρία και τριάντα τρία τοις εκατό (33,33%) επί των τιμών του τιμολογίου 

της μελέτης. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από 04-10-2022 Πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 
-Εκτύπωση της επικοινωνίας  του 
ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ.Έργου 
 

Ο Αν Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης  Α.Π.Π.Υ  
Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  

 
 
 

Αναστάσιος Παπαναστασίου 
Τοπογράφος Μηχανικός  

Ημερομηνία 05-10-2022 Ημερομηνία 05-10-2022  Ημερομηνία 05-10-2022 

Η συντάξασα Ο  Προϊστάμενος  Τ.Δ.Π Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΣΕ 

   

Χρυσάνθη Κοντακτσή 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λάμπρος Συλεούνης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αθανασία Ζωβοίλη  
Τοπογραφος Μηχανικός                          

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΡΓΟ:

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

110705

4  o   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 110705

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 09ης Μαρτίου  2021 (09-03-2021)

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

Στη  Λαμία  σήμερα  την  04η  Οκτωβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα  10:00  π.μ.  οι
υπογεγραμμένοι:

1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΜΠΙΛΙΡΗ  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟYΣ, ως  Πρόεδρος
2. ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ως Αναπληρωματικό

Μέλος 
3. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΓΟΥ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ως Μέλος 

αποτελούντες  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου:
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»  που
συστάθηκε  με  την  αριθ.  45125/2287/04-03-2021  (ΑΔΑ:  Ψ11Ε7ΛΗ-ΨΛΥ)  Απόφαση  της
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  συνήλθαμε  σε  δημόσια
συνεδρίαση για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 103
του Ν.4412/2016.

Ο πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  συνδέθηκαν  στο σύστημα  και  στα  στοιχεία  του  Α.Α
110705 διαγωνισμού  και  πιστοποίησαν τα κάτωθι:

1) το από  22-11-2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  ,  χειριστή της αναθέτουσας αρχής,  με  το οποίο
κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το  2ο
Πρακτικό και τη με αρ.  1374/2021 (ΑΔΑ:6Φ8Ω7ΛΗ-Α2Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας   περί  έγκρισης  του  2ου  Πρακτικού  με  το  οποίο  δεν
κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ»  και με την οποία εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών έργων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση του διαγωνισμού
στον  επόμενο  κατά  σειρά  μειοδοσίας  οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία  ΜΑΡΔΑΣ  Β.  -
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η ΟΕ. “MS KAT CIVIL WORKS”. 

2) το από 01-12-2021 μήνυμα του Προβόπουλου Παναγιώτη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
του  ΕΣΗΔΗΣ περί  κατάθεσης  προσφυγής  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ   κατά  της  αρ.  1374/2021
(ΑΔΑ:6Φ8Ω7ΛΗ-Α2Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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3)  το από  06-12-2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  ,  χειριστή της αναθέτουσας αρχής,  με  το οποίο
καλεί   τους  οικονομικούς  φορείς  εντός  (10)  δέκα  ημερών  να  παρατείνουν  την  ισχύ  της
προσφοράς  και  εγγυητικής  συμμετοχής  τους  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό  προκειμένου  να
ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

4) τα από 13-12-20221 & 15-12-2022 μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ των οικονομικών φορέων  ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKSMSKAT CIVIL  WORKS”,  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΛΑΖΑΡ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΜΙΚΕ και  3Κ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.  3Κ
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε με  τα  οποία  υπέβαλαν  την  παράταση  ισχύος  των  οικονομικών
προσφορών  και  της  εγγυητικής  συμμετοχής  τους.  Διαπιστώνεται  ότι  ο  οικονομικός
φορέας  Κ/Ξ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ δεν
υπέβαλε   την  παράταση  ισχύος   της  οικονομικής  προσφοράς  και  της  εγγυητικής
συμμετοχής του. 

5)  το  από 07-01-2022  μήνυμα του  Προβόπουλου  Παναγιώτη  μέσω  του ηλεκτρονικού
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ περί παραίτησης από την προδικαστική  προσφυγή  με ΓΑΚ
2236/02-12-2021. 

6)  το από  23-05-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  του χειριστή της αναθέτουσας αρχής,  με  το οποίο  ζητήθηκε  από τον  οικονομικό
φορέα   ΜΑΡΔΑΣ Β.  -  ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.  - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ  Η.  Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKSMSKAT  CIVIL  WORKS”,  η
υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται  στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης,  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ηµερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.

7) το από  31-05-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  με  το  οποίο  υποβλήθηκαν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  από  τον  οικονομικό
φορέα  ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKSMSKAT CIVIL WORKS” .

8) το από 11-07-2022 μήνυμα του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με επισυναπτόμενο το
3ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9)  το από  31-08-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  ,  χειριστή της αναθέτουσας αρχής,  με  το οποίο
καλεί   τους  οικονομικούς  φορείς  εντός  (5)  πέντε  ημερών  να  παρατείνουν  την  ισχύ  της
προσφοράς  και  εγγυητικής  συμμετοχής  τους  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό  προκειμένου  να
ολοκληρωθεί  η διαδικασία του διαγωνισμού από δεκαοκτώ (18) σε είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι
ημερομηνία λήξης στις 05/12/2022.
 
10)  το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης  ,  χειριστή της αναθέτουσας αρχής,  με  το οποίο
κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το  3ο
Πρακτικό και την με αρ. 1156/2022 (ΑΔΑ:60ΘΞ7ΛΗ-ΝΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  περί έγκρισης  του από 11-07-2022   3ου  Πρακτικού με το
οποίο κατακυρώνει τη σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKSMSKAT CIVIL WORKS».

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



3

11)  το από 02-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  του οικονομικού φορέα   «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε
"MSKAT CIVIL WORKSMSKAT CIVIL WORKS» με το οποίο αιτήθηκε παράταση της υποβολής των αποδοχών κατά 10
ημέρες λόγω μη  ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης παράτασης εγγυητικής από το αρμόδιο
φορέα.

12)  το από 04-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  του  οικονομικού  φορέα  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με  το  οποίο  υπέβαλλε
υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος της προσφοράς του  ψηφιακά υπογεγραμμένη έως 05-12-
2022 και  αιτήθηκε την παράταση της υποβολής εγγυητικής επιστολής λόγω μη έκδοσης από το
ΤΜΕΔΕ με επισυναπτόμενο το e-protokollo του ΤΜΕΔΕ.

13) το από 06-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο
χορηγεί   στον  οικονομικό   φορέα  «ΜΑΡΔΑΣ  Β.  -  ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ  Ν.  - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ  Η.  Ο.Ε
"MSKAT CIVIL WORKSMSKAT CIVIL WORKS» παράταση  (10) δέκα ημερών για την υποβολή της παράτασης  ισχύος
της  προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό σε απάντηση του
από 02-09-2022 ηλεκτρονικού μηνύματος .

14) το από 08-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  του οικονομικού φορέα ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το οποίο  υπέβαλλε   την
παράταση της  εγγυητικής επιστολής από το ΤΜΕΔΕ έως 04-01-2023.

15) το από 16-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία] της κας Κοντακτσή Χρυσάνθης πρ , χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο
ζητήθηκε  από  τον  οικονομικό  φορέα   ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  ΓΕΩΡΓΙΟ  ,  η  υποβολή  των
δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα
(10)  ηµερών,  σύμφωνα  με τα  οριζόμενα  στο   το  άρθρο  4.2  της  διακήρυξης  ως  μοναδικό
εναπομείναντα μειοδότη με παράταση της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής
διότι η εργοληπτική επιχείρηση  «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε "MSKAT CIVIL WORKSMSKAT
CIVIL  WORKS» δεν  ανανέωσε  την  ισχύ  της  οικονομικής  προφοράς  του  και  της  εγγυητικής
συμμετοχής. 

16) το από 22-09-2022 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες ->
Επικοινωνία]  με  το  οποίο  υποβλήθηκαν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  από  τον  οικονομικό
φορέα  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ .

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο εντύπων δικαιολογητικών
του προσωρινού μειοδότη  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  που υποβλήθηκαν με την  αρ. πρωτ.
216426/11063/23-09-2022  αίτησή  του  ,  εντός  της  προθεσμίας  των  τριών  (3)  εργασίμων
ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 γ της διακήρυξης.  

Μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  εργοληπτικής  επιχείρησης
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  , όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης
δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν  υπήρχαν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ότι
τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  του
άρθρου  79  παρ.4  του  Ν.4412/2016  δεν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,υποβλήθηκαν  στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και  αποδεικνύουν τους όρους

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



4

και  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα   22  και  23  της  διακήρυξης
δημοπρασίας. Επίσης ήταν σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και
κατά την ημερομηνία υποβολής τους μετά την πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή . 

Συνεπώς  προτείνεται  η  κατακύρωση  της  σύμβασης  στην  εργοληπτική  επιχείρηση
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ  Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟ , με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 185534  για τους παραπάνω
λόγους  .

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρό  της  να  υποβάλλει  το  πρακτικό  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 110705 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος.

Λαμία ,  04 –10– 2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜHΤΡΑ ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΤΡΑ ΣΜΠΙΛΙΡΗ 

1. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΛΑΓΟΥ 

2. ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ  
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Ταχ. Διευθ. : Γιδογιάννου 31 
Πόλη  : Άμφισσα 
Ταχ.  Κώδικας : 33100 
Τηλέφωνο : 2265350567 
ΤΕLEFAX : 2265350565 
Πληροφορίες :  Α. Κουτσού   
Email: dte-fok@pste.gov.gr 
            a.koutsou@pste.gov.gr 

 ΠΡΟΣ : Την Οικονομική  Επιτροπή 
              Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
              email:oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 

     
Kοιν :Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας      
 
              
 

   
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης έργου: «Μελέτη Βελτίωσης υποδομών εγγείων βελτιώσεων 
των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας» 
 
 
Ιστορικό: 
 

    Σε συνέχεια της υπ’ αρ.5473/23-12-2021 (ΑΔΑ 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) πρόσκλησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής προγράμματος «Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014-2020», η Π.Ε. Φωκίδας προκειμένου να προβεί σε υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης έργου για την βελτίωση των υποδομών εγγείων βελτιώσεων, 
εισηγήθηκε την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Μελέτης βελτίωσης υποδομών 
εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας, η οποία εγκρίθηκε με την 30/22 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
   Στην συνέχεια τηρώντας την διαδικασία των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/16 
εκτελέστηκε η ανωτέρω μελέτη σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε.». Κατόπιν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση εμπρόθεσμα στα πλαίσια της 
ανωτέρω πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε εν συνεχεία. 
   Για την εν λόγω μελέτη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας εξέδωσε την 
από 10-8-2022 βεβαίωση περαίωσης .  
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2.1.στ. του Ν.4735/2020  
προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  « στ. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και 
των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών , 
υπηρεσιών και προμηθειών , ανεξαρτήτως προϋπολογισμού , πλην των 
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α΄147), και 
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της 
Περιφέρειας , σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016 ».  
   
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 
 

       
 
 
 
 

     Άμφισσα :     29-09-2022 
                Αριθ. Πρωτ.: 221099/3805 
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  Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της μελέτης 
«Μελέτη Βελτίωσης υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας» από 
την εταιρεία «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» . 
 

  
 
 
                                                                  Ο Αν. Προϊστάμενος Γεν.Δ/νσης Α.Π.Π.Υ 

                                                         Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 
 
 

                                                       Αναστάσιος Παπαναστασίου 
                                                      Τοπογράφος Μηχανικός  

 
Συνημμένα:   
1.Τεχνική Έκθεση (2) 
2.Προυπολογισμός (5)  
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Χρον. Αρχείο. 
2. κ. Πρ/νο  email 
3. Φ. Έργου (Α. Κουτσού)  
 

 

    

Ο Α/Προϊστάμενος  Δ.Τ.Ε.   
της Π.Ε. Φωκίδας                                                                                                                             

 
 
 

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
              Πολ/κός Μηχ/κός Α΄β 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ

            Εργασία

Τμήμα

Δίκτυο

Διάμετρος Μήκος

Εκσκαφή  

ορυγμάτων 

σε έδαφος 

γαιώδες

Εκσκαφή  

ορυγμάτων σε 

έδαφος 

βραχώδες

Διάστρωση 

πλεοναζόντων 

προϊόντων 

εκσκαφής

Άμμος 

εγκιβωτισμού

Αγωγός 

uPVC PN10 

DN110

Αγωγός 

uPVC PN10 

DN140

Αγωγός 

HDPE PN10 

DN560

Ειδικά 

τεμάχια

Μονάδες m m m³ m³ m³ m³ m m m kg

Αρ. Τιμολ. ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 3.15.02 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 5.07
ΥΔΡ 

12.13.02.05

ΥΔΡ 

12.13.02.06

ΥΔΡ 

12.14.01.20

ΥΔΡ 

12.17.01

Άμφισσα 0,11 3127 2.284,50   253,83   1411,84 1.096,78   3.127,00   5.630   

Άμφισσα 0,14 2179 1.614,32   179,37   960,94 799,21   2.179,00   3.930   

Μόρνος 0,56 1133 1.566,03   174,00   523,45 937,53   1.133,00   2.040   

ΣΥΝΟΛΑ 5.465   607   2.896   2.834   3.127   2.179   1.133   11.600   

+ 2,0% 5.574   619   2.954   2.890   3.190   2.223   1.156   11.832   

ΣΥΝΟΛΑ 5.580   620   2.960   2.900,00   3.190   2.230   1.160   11.840   

Φρεάτια συσκευών

Εργασία Μονάδες Αρ. Τιμολ. Ποσότητα Έστω

τεμ. ΥΔΡ 9.30.01 13,00 17,00

τεμ. ΥΔΡ 9.31.01 10,00 13,00

τεμ. ΥΔΡ 9.32.01 3,00 3,00

Συσκευές

Εργασία Μονάδες Αρ. Τιμολ. Ποσότητα Έστω

τεμ. ΥΔΡ 13.3.3.2 10 13

τεμ. ΥΔΡ 13.3.3.3 6 8

τεμ. ΥΔΡ 13.3.3.4 6 15

τεμ.
ΥΔΡ 

13.04.04.03
4 4

τεμ. ΥΔΡ 13.09.01 13 17

τεμ.
ΥΔΡ 

13.15.02.03
10 13

τεμ.
ΥΔΡ 

13.15.02.04
6 8

τεμ.
ΥΔΡ 

13.15.02.05
6 15

τεμ.
ΥΔΡ 

13.15.02.14
4 4

Χυτοσιδηρές εξαρμώσειςPN16 

atm DN500

Είδος

Φρεάτια αερεξαγωγού

Φρεάτια εκκένωσης

Φρεάτια δικλείδων

Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις PN16 

atm DN80

Δικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές με ωτίδες PN16 atm 

DN100

Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις PN16 

atm DN125

Δικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές με ωτίδες PN16 atm 

DN125

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής 

αέρα διπλής ενεργείας, τύπου 

Glenfield, DN50

Δικλείδες χυτοσιδηρές 

πεταλούδας με ωτίδες PN16 atm 

DN500

Είδος

Αγωγοί - Συγκεντρωτική

ΟΜΒΡΙΑ

Δικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές με ωτίδες PN16 atm 

DN80

Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις PN16 

atm DN100

1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Θ Η Ν Α 

ΜΑΙΟΣ 2022 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού , οργάνων /συσκευών 

Τηλεμετρίας και Πιλοτική Λειτουργία. Τα κύρια παραδοτέα  που περιλαμβάνονται στην Προμήθεια είνια 

ως ακολούθως: 

• Εκσυγχρονισμό λειτουργίας επτά (7) γεωτρήσεων λειτουργίας υπό τον ΤΟΕΒ Άμφισσας 
Προμήθεια, εγκατάσταση πιλοτικά και θέση σε λειτουργία ενός (1) Τοπικού Σταθμού Άρδευσης 
(ΤΣΕ), στην γεώτρηση της Αγίας Τριάδαςς για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (πίεση, 
παροχή, ενέργεια) καθώς και τη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις υποδομές 
του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Άμφισσας. Μέσω της πιλοτικής λειτουργίας θα υπάρχει 
παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο 
υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας θα οδηγηθεί στην 
αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριάντα (30) Υδροληψιών / Υδρομέτρων (ΥΔΡ) 
για την ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης, την αυτοματοποιημένη λήψη των ενδείξεων και την 
απομακρυσμένη παρακολούθησή τους,  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που 
θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας.  Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι 
απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος 
τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των σταθμών τύπου ΤΣΕ, ΥΔΡ και ΜΕΤ σε 
μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων 

• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς 
προβλήματα λειτουργία του συστήματος, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία, με 
ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα 
παραδίδονται στην Υπηρεσία και 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας στην 
λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της 
προμήθειας, καθώς και εφοδιασμός του με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, 
καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του 
συστήματος. 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και Προμήθεια - 

Εγκατάσταση ΚΣΕ Τηλεμετρίας Πιλοτικής Λειτουργίας» 

 

- 3 - 

Ο ενδεικτικός συνολικός Προϋπολογισμός είναι  

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΣΕ 1 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΕΒ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

      

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερικό Σύνολο 

1 Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC Τμχ 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

2 Πίνακας αυτοματισμού με DC UPS Τμχ 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ Τμχ 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

4 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 1 11.000,00 € 11.000,00 € 

5 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

6 Μετρητής πίεσης Τμχ 1 500,00 € 500,00 € 

7 Διακόπτης ροής Τμχ 1 600,00 € 600,00 € 

8 
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 
τροφοδοσίας ρεύματος DN100 

Τμχ 1 4.100,00 € 4.100,00 € 

9 Αναλυτής ενεργειακών μεγεθών Τμχ 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

10 Ανιχνευτής παρουσίας Τμχ 1 200,00 € 200,00 € 

11 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

12 Λογισμικό τηλεμετρίας ΤΣΕ Τμχ 1 2.400,00 € 2.400,00 € 

13 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 Τμχ 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

      13 ΣΥΝΟΛΟ 46.200,00 € 

Σαράντα έξι Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ. 

      
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ          

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερικό Σύνολο 

1 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 6 11.000,00 € 66.000,00 € 

2 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 6 10.000,00 € 60.000,00 € 

3 
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 
τροφοδοσίας ρεύματος DN100 

Τμχ 6 4.100,00 € 24.600,00 € 

      18 ΣΥΝΟΛΟ 150.600,00 € 

Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ. 

      

      
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερικό Σύνολο 

1 Ηλεκτρονική υδροληψία με σύστημα προγραμαμτισμού  Τμχ 30 2.750,00 € 82.500,00 € 

2 Συγκεντρωτής δεδομένων ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 2 5.000,00 € 10.000,00 € 

3 
Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 
λειτουργία ηλεκτρονικής υδροληψίας 

Τμχ 30 500,00 € 15.000,00 € 

4 
Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 
λειτουργία συγκεντρωτή δεδομένων ηλεκτρονικών 
υδροληψιών 

Τμχ 2 1.000,00 € 2.000,00 € 

      64 ΣΥΝΟΛΟ 109.500,00 € 

Εκατόν Εννέα  Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ. 

      

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και Προμήθεια - 

Εγκατάσταση ΚΣΕ Τηλεμετρίας Πιλοτικής Λειτουργίας» 

 

- 4 - 

      
ΚΣΕ (ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)         

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερικό Σύνολο 

1 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής rack mount server σε διάταξη 
θερμής εφεδρείας 

Τμχ 2 7.500,00 € 15.000,00 € 

2 Οθόνη γραφικής απεικόνισης   Τμχ 2 1.100,00 € 2.200,00 € 

3 Rack εγκατάταστασης εξοπλισμού Τμχ 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

4 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

5 
Παραμετροποίηση συστήματος ψηφιακά ελεγχόμενης 
πρόσβασης 

Τμχ 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

6 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ Τμχ 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

7 
Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής ισχύος Κεντρικού 
Σταθμού Ελέγχου 

Τμχ 1 2.700,00 € 2.700,00 € 

8 
Λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού 
ελέγχου (SCADA) 

Τμχ 1 37.500,00 € 37.500,00 € 

9 Λογισμικό ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 1 45.000,00 € 45.000,00 € 

10 Λογισμικό GIS αρδευόμενων περιοχών Τμχ 1 52.000,00 € 52.000,00 € 

11 
Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων άρδευσης και 
μηχανογράφησης 

Τμχ 1 45.000,00 € 45.000,00 € 

12 Εφαρμογή επικοινωνίας υπηρεσίας - καταναλωτών Τμχ 1 35.000,00 € 35.000,00 € 

13 Λογισμικό διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας Τμχ 1 27.000,00 € 27.000,00 € 

14 Φορητή διάταξη προγραμματισμού PLC Τμχ 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

15 Άδεια λογισμικού προγραμματισμού PLC Τμχ 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

      17 ΣΥΝΟΛΟ 279.400,00 € 

Διακόσιες Εβδομήντα Εννέα  Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ. 

      
Υπηρεσίες         

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ 
Τιμή 

Μονάδος 
Μερικό Σύνολο 

1 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση Τμχ 1 12.000,00 € 12.000,00 € 

2 Δοκιμαστική λειτουργία 6 μηνών Τμχ 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

      2 ΣΥΝΟΛΟ 32.000,00 € 

Τριάντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ. 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       617.700,00 €  

  

Φ.Π.Α. (24%) 148.248,00 € 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) 765.948,00 € 
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Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΣΕ 1 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC Τμχ 1 7.500,00 € 7.500,00 €

2 Πίνακας αυτοματισμού με DC UPS Τμχ 1 4.000,00 € 4.000,00 €

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ Τμχ 1 1.200,00 € 1.200,00 €

4 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 1 11.000,00 € 11.000,00 €

5 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 1 10.000,00 € 10.000,00 €

6 Μετρητής πίεσης Τμχ 1 500,00 € 500,00 €

7 Διακόπτης ροής Τμχ 1 600,00 € 600,00 €

8
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 

τροφοδοσίας ρεύματος DN100
Τμχ 1 4.100,00 € 4.100,00 €

9 Αναλυτής ενεργειακών μεγεθών Τμχ 1 1.200,00 € 1.200,00 €

10 Ανιχνευτής παρουσίας Τμχ 1 200,00 € 200,00 €

11 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 1.000,00 € 1.000,00 €

12 Λογισμικό τηλεμετρίας ΤΣΕ Τμχ 1 2.400,00 € 2.400,00 €

13 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 Τμχ 1 2.500,00 € 2.500,00 €

13 ΣΥΝΟΛΟ 46.200,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 6 11.000,00 € 66.000,00 €

2 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 6 10.000,00 € 60.000,00 €

3
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 

τροφοδοσίας ρεύματος DN100
Τμχ 6 4.100,00 € 24.600,00 €

18 ΣΥΝΟΛΟ 150.600,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ)

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Ηλεκτρονική υδροληψία με σύστημα προγραμαμτισμού Τμχ 30 2.750,00 € 82.500,00 €

2 Συγκεντρωτής δεδομένων ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 2 5.000,00 € 10.000,00 €

3
Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 

λειτουργία ηλεκτρονικής υδροληψίας
Τμχ 30 500,00 € 15.000,00 €

4

Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 

λειτουργία συγκεντρωτή δεδομένων ηλεκτρονικών 

υδροληψιών

Τμχ 2 1.000,00 € 2.000,00 €

64 ΣΥΝΟΛΟ 109.500,00 €

ΚΣΕ (ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1
Ηλεκτρονικός υπολογιστής rack mount server σε διάταξη 

θερμής εφεδρείας
Τμχ 2 7.500,00 € 15.000,00 €

2 Οθόνη γραφικής απεικόνισης  Τμχ 2 1.100,00 € 2.200,00 €

3 Rack εγκατάταστασης εξοπλισμού Τμχ 1 3.000,00 € 3.000,00 €

4 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 1.000,00 € 1.000,00 €

5
Παραμετροποίηση συστήματος ψηφιακά ελεγχόμενης 

πρόσβασης
Τμχ 1 3.500,00 € 3.500,00 €

6 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ Τμχ 1 3.000,00 € 3.000,00 €

7
Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής ισχύος Κεντρικού Σταθμού 

Ελέγχου
Τμχ 1 2.700,00 € 2.700,00 €

Εκατόν Εννέα  Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ.

Σαράντα έξι Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ.

Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ.

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



8
Λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου 

(SCADA)
Τμχ 1 37.500,00 € 37.500,00 €

9 Λογισμικό ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 1 45.000,00 € 45.000,00 €

10 Λογισμικό GIS αρδευόμενων περιοχών Τμχ 1 52.000,00 € 52.000,00 €

11
Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων άρδευσης και 

μηχανογράφησης
Τμχ 1 45.000,00 € 45.000,00 €

12 Εφαρμογή επικοινωνίας υπηρεσίας - καταναλωτών Τμχ 1 35.000,00 € 35.000,00 €

13 Λογισμικό διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας Τμχ 1 27.000,00 € 27.000,00 €

14 Φορητή διάταξη προγραμματισμού PLC Τμχ 1 5.000,00 € 5.000,00 €

15 Άδεια λογισμικού προγραμματισμού PLC Τμχ 1 2.500,00 € 2.500,00 €

17 ΣΥΝΟΛΟ 279.400,00 €

Υπηρεσίες

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση Τμχ 1 12.000,00 € 12.000,00 €

2 Δοκιμαστική λειτουργία 6 μηνών Τμχ 1 20.000,00 € 20.000,00 €

2 ΣΥΝΟΛΟ 32.000,00 €

        617.700,00 € 

148.248,00 €

765.948,00 €ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

Διακόσιες Εβδομήντα Εννέα  Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ.

Τριάντα Δύο Χιλιάδες Ευρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. (24%)

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΣΕ 1 - ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Πλήρης προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC Τμχ 1 0,00 €

2 Πίνακας αυτοματισμού με DC UPS Τμχ 1 0,00 €

3 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΤΣΕ Τμχ 1 0,00 €

4 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 1 0,00 €

5 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 1 0,00 €

6 Μετρητής πίεσης Τμχ 1 0,00 €

7 Διακόπτης ροής Τμχ 1 0,00 €

8
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 

τροφοδοσίας ρεύματος DN100
Τμχ 1 0,00 €

9 Αναλυτής ενεργειακών μεγεθών Τμχ 1 0,00 €

10 Ανιχνευτής παρουσίας Τμχ 1 0,00 €

11 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 0,00 €

12 Λογισμικό τηλεμετρίας ΤΣΕ Τμχ 1 0,00 €

13 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού DN100 Τμχ 1 0,00 €

13 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος πλήρης 1 X 55kW Τμχ 6 0,00 €

2 Ρυθμιστής στροφών 55kW Τμχ 6 0,00 €

3
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής φλαντζωτός 

τροφοδοσίας ρεύματος DN100
Τμχ 6 0,00 €

18 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ)

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Πλήθος Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Ηλεκτρονική υδροληψία με σύστημα προγραμαμτισμού Τμχ 30 0,00 €

2 Συγκεντρωτής δεδομένων ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 2 0,00 €

3
Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 

λειτουργία ηλεκτρονικής υδροληψίας
Τμχ 30 0,00 €

4

Εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε 

λειτουργία συγκεντρωτή δεδομένων ηλεκτρονικών 

υδροληψιών

Τμχ 2 0,00 €

64 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €

ΚΣΕ (ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1
Ηλεκτρονικός υπολογιστής rack mount server σε διάταξη 

θερμής εφεδρείας
Τμχ 2 0,00 €

2 Οθόνη γραφικής απεικόνισης  Τμχ 2 0,00 €

3 Rack εγκατάταστασης εξοπλισμού Τμχ 1 0,00 €

4 Σύστημα ψηφιακά ελεγχόμενης πρόσβασης Τμχ 1 0,00 €

5
Παραμετροποίηση συστήματος ψηφιακά ελεγχόμενης 

πρόσβασης
Τμχ 1 0,00 €

6 Επικοινωνιακός εξοπλισμός ΚΣΕ Τμχ 1 0,00 €

7
Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής ισχύος Κεντρικού Σταθμού 

Ελέγχου
Τμχ 1 0,00 €

............................................ Ευρώ.

............................................ Ευρώ.

............................................ Ευρώ.

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



8
Λογισμικό τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και εποπτικού ελέγχου 

(SCADA)
Τμχ 1 0,00 €

9 Λογισμικό ηλεκτρονικών υδροληψιών Τμχ 1 0,00 €

10 Λογισμικό GIS αρδευόμενων περιοχών Τμχ 1 0,00 €

11
Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων άρδευσης και 

μηχανογράφησης
Τμχ 1 0,00 €

12 Εφαρμογή επικοινωνίας υπηρεσίας - καταναλωτών Τμχ 1 0,00 €

13 Λογισμικό διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας Τμχ 1 0,00 €

14 Φορητή διάταξη προγραμματισμού PLC Τμχ 1 0,00 €

15 Άδεια λογισμικού προγραμματισμού PLC Τμχ 1 0,00 €

17 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €

Υπηρεσίες

Α/Α Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών Μ/Μ Τμχ Τιμή Μονάδος Μερικό Σύνολο

1 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση Τμχ 1 0,00 €

2 Δοκιμαστική λειτουργία 6 μηνών Τμχ 1 0,00 €

2 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 €

                        -   € 

0,00 €

0,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

............................................ Ευρώ.

............................................ Ευρώ.

Φ.Π.Α. (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Θ Η Ν Α 

ΜΑΙΟΣ 2022 
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«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ  (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 KW ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» 

- 2 - 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Το Φ/Β σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί επί γηπέδου εκτάσεως 4.085,90 τ.μ. που βρίσκεται 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δήμος Δωρίδος Τοπική 

Κοινότητα Καστρακίου θέση ΚΕΦΑΛΑΣ και θα έχει ισχύ 200 kWp 

 Το αντικείμενο το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής, των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

1. Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) 

2. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β Πλαισίων 

3. Μετατροπείς ισχύος (Inverter) DC/AC 

4. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC), Δίκτυο Διανομής Συνεχούς 

Ρεύματος (DC) 

5. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΑC), Δίκτυο 

Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 

6. Σύστημα Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας 

7. Σύστημα τηλεπιτήρησης και τηλεσυντήρησης του Φ/Β σταθμού.  

8. Σύστημα περιμετρικού φωτισμού Φ/Β σταθμού 

9. Σύστημα Συναγερμού και παρακολούθησης. 

10. Μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση όλων των υπό προμήθεια ειδών,  

διαμόρφωση του χώρου.  

11. Δοκιμή και θέση σε λειτουργία του Φ/Β Σταθμού 

12.  Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση). Η 

εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας 

13. Δοκιμαστική λειτουργία  

14. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ  (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 KW ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» 

- 3 - 

Ο ενδεικτικός συνολικός Προϋπολογισμός είναι  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
 ΤΙΜΗ (€) 

1 
Προμήθεια Φωτοβολταϊκών πλαισίων 
ισχύος 505 Wp τεμ. 

396 100,00 € 39.600,00 € 

2 Προμήθεια συστήματος στήριξης κα 
1 21.000,00 € 21.000,00 € 

3 
Προμήθεια αντιστροφέων ισχύος 
110kW (inverters) τεμ. 

2 4.300,00 € 8.600,00 € 

4 

Προμήθεια υποσταθμού 200kVA 
(μετασχηματιστής, πίνακες χαμηλής και 
μέσης τάσης, διακοπτικό υλικό UPS, 
κλπ) 

τεμ. 

1 22.000,00 € 22.000,00 € 

5 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για 
την πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
του φ/β σταθμού (καλώδια AC, καλώδια 
DC, αγωγοί προστασίας και οδεύσεων, 
υλικά γείωσης και αντικεραυνικής 
προστασίας, κλπ)  κα 

1 15.000,00 € 15.000,00 € 

6 

Προμήθεια υλικών εξοπλισμού 
φωτοβολταϊκού σταθμού  (κάμερες, 
σύστημα παρακολούθησης και 
καταγραφής, σύστημα συναγερμού, 
περίφραξη) κα 

1 25.000 € 25.000,00 € 

7 

Εργασίες μεταφοράς και εγκατάστασης 
για τη θέση του Φ/Β σταθμού σε πλήρη 
λειτουργία- Δοκιμαστική λειτουργία 6 
μηνών κα 

1 45.000,00 € 45.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 176.200,00 € 

 
Οι συντάξαντες 

Κοζομπόλης Κωνσταντίνος  
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ Ε.Μ.Π. 
 

Κων/νος Νικολάου 
Πολιτικός – Υδραυλικός  Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
MSc Water Resources, Stanford USA.  

 

Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
 

 

 
 

Α Θ Η Ν Α 
ΜΑΙΟΣ 2022 
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«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης βασικών 

παραμέτρων για τον έλεγχο του δικτύου και συγκεκριμένα: 

• Εκσυγχρονισμό λειτουργίας επτά (7) γεωτρήσεων λειτουργίας υπό τον ΤΟΕΒ Άμφισσας 

Προμήθεια, εγκατάσταση πιλοτικά και θέση σε λειτουργία ενός (1) Τοπικού Σταθμού 

Άρδευσης (ΤΣΕ), στην γεώτρηση της Αγίας Τριάδαςς για την παρακολούθηση κρίσιμων 

παραμέτρων (πίεση, παροχή, ενέργεια) καθώς και τη δραστική μείωση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Άμφισσας. 

Μέσω της πιλοτικής λειτουργίας θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του 

δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού 

ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Φωκίδας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη 

λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού 

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριάντα (30) Υδροληψιών / 

Υδρομέτρων (ΥΔΡ) για την ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης, την αυτοματοποιημένη 

λήψη των ενδείξεων και την απομακρυσμένη παρακολούθησή τους,  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου 

(Κ.Σ.Ε.) που θα εγκατασταθεί στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας.  Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 

θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών 

του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των σταθμών 

τύπου ΤΣΕ, ΥΔΡ και ΜΕΤ σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων 

• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς 

προβλήματα λειτουργία του συστήματος, από την ημερομηνία θέσεως του σε 

λειτουργία, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και 

συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και 

• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής 

λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση 

προγραμμάτων μετρήσεων κ.λπ. της προμήθειας, καθώς και εφοδιασμός του με τα 

αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και 

οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

• Κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού 

και των λογισμικών (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, τόπο εγκατάστασης εργοστασίου 

κατασκευής κλπ) και τα μοντέλα των προσφερόμενων προϊόντων που προδιαγράφονται 

στο παρόν τεύχος.  

• Το σύνολο των φυλλαδίων, εγχειριδίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών 

εγγράφων που αναφέρονται σε κάθε αναλυτική τεχνική προδιαγραφή που ακολουθεί. 

• Σχέδια όπου παρουσιάζονται: 

o Συνολικό Σύστημα τηλεμετρίας (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών σταθμών 

ελέγχου )  

o Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών  

o Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών ΚΣΕ  

o Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα  

o Ενδεικτικές εκτυπώσεις  

• Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας/ εγκατάστασης.  

• Αναλυτική περιγραφή της αυτοματοποιημένης λειτουργίας των τοπικών σταθμών (και 

μόνο για τα τμήματα που είναι επιπλέον των προδιαγραφών της Υπηρεσίας).  

• Διαδικασία δημιουργίας και τροποποίησης των οθονών της Βάσης Δεδομένων και του 

προγράμματος των Λογικών Επεξεργαστών.  

• Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό 

σταθμό και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους. Οι κεντρικές μονάδες και 

διαστάσεις των πινάκων και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν δυνατότητα να 

εξυπηρετηθούν και μελλοντικές εισόδους/ εξόδους με τέτοιο τρόπο που να μην 

απαιτείται παρά μόνο η τοποθέτηση των αντίστοιχων καρτών εισόδου εξόδου.  

• Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος. 

• Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων των προσφερόμενων 

λογισμικών 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και 
Προμήθεια - Εγκατάσταση ΚΣΕ Τηλεμετρίας Πιλοτικής Λειτουργίας» 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   -4- 

• Υπολογισμός της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου συστήματος και των διαδικασιών 

που προβλέπει ο συμμετέχοντας για να την διασφαλίσει.  

• Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά 

τις διάφορες φάσεις υλοποίησης της.  

• Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, βιογραφικά σημειώματα εκπαιδευτών, αριθμός 

ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτούν, βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

και υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

• Διαδικασία και κατάλογος ειδικευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα αναλάβει 

την εκτέλεση της σύμβασης με πλήρη στοιχεία (προσόντα, αρμοδιότητες κλπ).   

• Όροι εγγύησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα προληπτικής 

συντήρησης για την περίοδο παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος 

ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος θα πρέπει να είναι ο μικρότερος 

δυνατός. Προς το σκοπό αυτό ο προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την 

δυνατότητα σύνδεσης με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος από την έδρα 

της επιχείρησης του.  

• Λίστα (χωρίς τιμές) με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη 

λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού που απαιτούνται 

σε ετήσια βάση.   

• Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στα συμβατικά τεύχη ή που κρίνει ο 

προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η 

επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει απαραίτητο 

συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει προσφορά που κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής 

ή είναι παραποιημένη.  

Επισημάνσεις  

 
Ο κατάλογος των κατασκευαστών με τα εργοστάσια κατασκευής είναι δεσμευτικός για τον 

προσφέροντα και δεν επιτρέπεται αλλαγή των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού 

σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

Όπου στην παρούσα διακήρυξη γίνεται μνεία βεβαιώσεων, εγγυήσεων, πιστοποιήσεων ή άλλων 

εγγράφων που εκδίδει, υπογράφει ή θεωρεί ο «κατασκευαστής» ή «ο οίκος κατασκευής» κ.τ.ο. 

του εξοπλισμού, οι βεβαιώσεις, εγγυήσεις, πιστοποιήσεις και εν γένει τα έγγραφα αυτά 

μπορούν, αντί για το ίδιο το νομικό πρόσωπο του κατασκευαστή, να εκδίδονται από 

οποιαδήποτε εταιρία ή τυχόν οικονομικό φορέα άλλης νομικής μορφής, που ανήκει στον ίδιο 

όμιλο επιχειρήσεων με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, εφόσον τέτοια εταιρία ή οικονομικός 

φορέας εδρεύει σε κράτος, για το οποίο είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 

σύναψης συμβάσεων. Η ιδιότητα του μέλους του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων με τον 
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κατασκευαστή βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, που εκδίδει το ίδιο το 

βεβαιούν μέλος του ομίλου του κατασκευαστή, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από 

δημόσια αρχή με φυσική ή με ψηφιακή θεώρηση.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών πρέπει να είναι σαφείς.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει λάβει γνώση 

και είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο του Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σημειώνεται ότι ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων εκ μέρους της 

Υπηρεσίας και ότι όριο σε αυτές αποτελεί η μη ουσιώδης τροποποίηση των προσφορών  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν, μαζί 

με τα υπόλοιπα έγγραφα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Τα ανωτέρω στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς όπως πιστοποιητικά CE, ISO κλπ. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και εγχειρίδια (manuals), θα 

πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση 

θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) και εγχειριδίων (manuals) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια και 

εγχειρίδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος 

των τεχνικών φυλλαδίων ή/ και εγχειριδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχοντας. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του υποψήφιου Αναδόχου από τον Διαγωνισμό. Ως μη προσήκουσα εκλαμβάνεται οιαδήποτε 

υποβολή εγγράφων, η οποία κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν συμφωνεί 
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απολύτως με όλες τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες 

ουσιώδεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι κανονισμοί: 

• Οι γενικοί τεχνικοί κανονισμοί, οδηγίες και κανόνες κατά DIN, VDE, VDI, DVGW και 

οδηγίες TUV για εγκαταστάσεις σε νερά και λύματα, DIN 18306, DIN 18379, DIN18380, 

DIN 18381, DIN 18382, DIN 18421. 

• Ο γενικός κανονισμός διαχείρισης της αρχής υδάτινων πόρων 

• Οι κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ ως παρόχου ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχετικά με τις 

εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

• Οι τεχνικοί κανονισμοί της ανεξάρτητης αρχής τηλεπικοινωνιών 

• Κανονισμοί πυρασφάλειας 

• Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές  

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των 

προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις τέχνες και 

επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη 

υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και εγκατάστασης 

του εξοπλισμού, εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται με την εγκατάσταση. 

Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους υλικά, τα οποία είναι 

αναγκαία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοσή του ως έτοιμου για λειτουργία. 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών προδιαγραφών, 

τα οποία τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με EN, DIN/ VDE, TUV-GS, και τα οποία 

φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές που ζητούνται από τα κείμενα των 

προδιαγραφών. 

Το συνολικό σύστημα και όλες οι εμπλεκόμενες συσκευές, που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο 

της προμήθειας, πρέπει τουλάχιστον να πληρούν το επίπεδο απόσβεσης παρεμβολών Β 

σύμφωνα με EN 55011. Όταν χρησιμοποιούνται μετατροπείς συχνότητας (frequency converters) 

σε περιοχές γειτνιάζουσες με κατοικίες, τότε πρέπει αυτοί να είναι εξοπλισμένοι με φίλτρα 

δικτύων κατά EN 55011, κλάση Β και να συνυπολογιστούν στα κόστη. Οι μετατροπείς συχνότητας 

πρέπει να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 61800-3, καθώς και το πρότυπο DIN και τους κανονισμούς CE, 

ενώ βρίσκουν εφαρμογή και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα ακόλουθα πρότυπα, 

οδηγίες και κανονισμοί, σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοσή τους, πρέπει να βρίσκουν εφαρμογή: 
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• VDE 0100 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις ως 

1000V 

• VDE 0101 για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τάσεις άνω 

των 1000V 

• VDE 0105 για τη λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης 

• VDE 0108 για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης σε μέρη 

συνάθροισης ατόμων, αποθήκες και χώρους εργασίας 

• VDE 0125 περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή κτιρίων 

• VDE 0165 για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους παραγωγής και 

επικίνδυνες περιοχές 

• VDE 0228 για τις μετρήσεις όταν συστήματα τηλεδιαχείρισης επηρεάζονται από 

τριφασικά συστήματα 

• VDE 0510 για τους συσσωρευτές και τα συστήματά τους 

• VDE 0800 για εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

• DIN 18382 για τα ηλεκτρικά καλώδια και γραμμές σε κτίρια 

• VDE 60204, VDE 0107, VDE 0271, VDE 0190 

• DIN V ENV 61024-1, E DIN IEC 61024-1-2, για την προστασία από κεραυνούς 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Για το σύνολο του εξοπλισμού και των λογισμικών που περιλαμβάνεται στην εν λόγω πράξη 

ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.  

Όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο 

δεν συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της υπηρεσίας 

θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν.  

Είναι αποδεκτές τεχνολογίες ισοδύναμων ή/ και καλύτερων τεχνικών προδιαγραφών που 

ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών αρκεί αυτό να 

τεκμηριώνεται από τους προμηθευτές με πλήρη στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σε κάθε τοπικό σταθμό Ελέγχου θα υπάρχει πίνακας αυτοματισμού εντός ερμαρίου, που θα 

ενσωματώνει κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες 

αυτοματισμού, η διεκπεραίωση των επικοινωνιών και η συγκέντρωση των μετρήσεων από τα 

εγκατεστημένα όργανα μέτρησης. Ο πίνακας αυτός θα πληροί τις προδιαγραφές που 

αναφέρθηκαν στην προδιαγραφή των πινάκων ισχύος, ενώ θα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να επιτρέπει την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα για να εξυπηρετούνται οι 

ανάγκες του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ψύξη ή θέρμανση. Για 

το λόγο αυτό θα φέρει περσίδες εισόδου/εξόδου του αέρα με προσαρμοσμένα φίλτρα για τη 

συγκράτηση της σκόνης.  

Στους πίνακες αυτοματισμού η κυκλοφορία του αέρα θα προκαλείται από ανεμιστήρα και θα 

υπάρχουν θερμαντικές αντιστάσεις, ώστε να διατηρείται το εσωτερικό του ερμαρίου σε εύρος 

θερμοκρασίας ανεκτό για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ θα αποτρέπεται και η 

ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής υγρασίας. Η λειτουργία του ανεμιστήρα και των αντιστάσεων 

θέρμανσης θα ελέγχεται από κατάλληλους θερμοστάτες, το εύρος των οποίων θα οριστεί έτσι, 

ώστε να καλύπτει ασφαλώς τη λειτουργία και της πιο ευαίσθητης συσκευής του πίνακα. 

Το ερμάριο/ pillar θα είναι κατάλληλων διαστάσεων επίτοιχο ή επιδαπέδιο (ανάλογα με τον 

διαθέσιμο χώρο). Οι διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι τέτοιες, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει 

εύκολα τον απαραίτητο εξοπλισμό και να γίνουν οι εσωτερικές οδεύσεις των καλωδιώσεων 

άνετα και τακτοποιημένα με τη χρήση ειδικών καναλιών και σημάνσεων. Θα χρησιμοποιηθούν 

εύκαμπτα καλώδια με ακροδέκτες και σήμανση, ενώ όλοι οι αγωγοί που εισέρχονται στο ερμάριο 

από τα όργανα του πεδίου, βοηθητικούς πίνακες αντλιών ή βανών και από υπόλοιπο 

συνδεδεμένο εξοπλισμό θα καταλήγουν σε κλεμοσειρές ράγας αριθμημένες. 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του κάθε πίνακα/ pillar για εφεδρεία χώρου και 

ενσωμάτωση καρτών PLC, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών, που υπολογίζεται στο 

επιπλέον 20% των σημάτων που θα διασυνδεθούν με την τρέχουσα προμήθεια. Εννοείται ότι δεν 

χρειάζεται ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει τις επιπλέον κάρτες του PLC, αλλά πρέπει να 

υπολογίσει, να προσφέρει και να ενσωματώσει στον πίνακα τις απαραίτητες κλέμες, ώστε η 

δουλειά εξυπηρέτησης νέων αναγκών μελλοντικά να μειωθεί στο ελάχιστο και να προκληθούν 

οι μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στον πίνακα. 

Όλα τα ερμάρια θα έχουν τον αναγκαίο, για να λειτουργήσουν σωστά και να προστατευθούν 

κατάλληλα, εξοπλισμό ηλεκτρονόμων, ασφαλειών, αυτομάτων, διακοπτών, ενδεικτικών λυχνιών 

και μπουτόν χειρισμού. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή για να 

διευκολύνεται η τήρηση ικανού αποθέματος και οι εργασίες επισκευής/αντικατάστασης των 

ηλεκτρολόγων-συντηρητών, ενώ εξυπηρετείται και η ανάγκη της όσο πιο δυνατής ομοιομορφίας 

των πινάκων σε όλο το εύρος της προμήθειας. 

Ο πίνακας αυτοματισμού θα ενσωματώνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC, ο οποίος θα τοποθετείται στην πρώτη ράγα 

στην πάνω πλευρά του ερμαρίου. 
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• DC UPS τύπου ράγας για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εξοπλισμού, το οποίο θα 

τοποθετείται ακριβώς κάτω από το PLC και θα φέρει δίπλα του τις αναγκαίες συστοιχίες 

συσσωρευτών. 

• Επικοινωνιακό εξοπλισμό 

• Ρυθμιστές στροφών (στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια) 

• Τον ηλεκτρονικό μετατροπέα των ρεύματος 

• Μετρητές ενέργειας - πολυόργανα 

• Επιλογικός διακόπτης επί της πόρτας του πίνακα. 

• Φωτιστικό σώμα (φθορισμού) για τη διευκόλυνση εργασιών εντός του πίνακα. 

• Ρευματοδότης σούκο για τη διευκόλυνση ηλεκτρικών εργασιών μικρής κλίμακας. 

• Αντικεραυνικά για την προστασία έναντι υπερτάσεων, όπως ακολούθως: 

✓ Τροφοδοσία: πρωτεύουσα προστασία 

✓ Γραμμές 4-20 mA: για προστασία των γραμμών δεδομένων 

Σε περίπτωση που κάποιοι μετρητές δεν εγκαθίστανται μέσα στον πίνακα, αλλά έξω από αυτόν, 

τότε πρέπει να προβλεφθεί προστασία υπερτάσεων τόσο για τη βοηθητική τροφοδοσία όσο και 

για τις γραμμές μετρήσεων. 

Όλα τα εξαρτήματα που περιέχονται στον πίνακα πρέπει να φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και 

όλα τα κυκλώματα να είναι κατάλληλα και μόνιμα σημειωμένα και αριθμημένα ανάλογα με το 

μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. 

Τα καλώδια στα άκρα τους πρέπει να φέρουν ετικέτες σήμανσης σε αντιστοιχία με τις 

προδιαγραφές στη λίστα καλωδίων. 

Προκειμένου για συστήματα τηλεδιαχείρισης, τα κυκλώματα εξόδου προς τον πάροχο της 

τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης πρέπει να ενσωματώνονται στους πίνακες και να ασφαλίζονται με 

πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Σε όλους τους πίνακες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος χώρος για την είσοδο, τη 

διάταξη και την ασφάλιση των καλωδίων δεδομένων και ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη την 

επιτρεπόμενη γωνία κάμψης. Τα καλώδια πρέπει να στερεώνονται χρησιμοποιώντας σφικτήρες 

με πλαστικό τελείωμα και για τα μονόκλωνα καλώδια οι σφικτήρες που χρησιμοποιούνται να 

είναι από μη φερρομαγνητικό υλικό. 

Αν υπάρχει τερματικό κουτί στη διαδρομή του καλωδίου από τον πίνακα μέχρι τον εξοπλισμό, 

τότε πρέπει το τερματικό κουτί να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχίζεται η 

αρίθμηση στον πίνακα. Για υπάρχοντα συστήματα, πρέπει να δημιουργούνται ξεχωριστά 

τερματικά διαγράμματα, στα οποία θα φαίνεται η αντιστοίχιση αρχής και τέλους. 
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Κατά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC. Ακόμη, όσον αφορά την προστασία έναντι εκρήξεων ή 

υπερτάσεων θα ισχύουν οι οδηγίες CENELEC και ATEX. 

Τα pillar θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, στεγανά με βαθμό προστασίας ΙΡ65 για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Τα pillar θα κατασκευάζονται με πλαίσιο από σιδερογωνιές και 

με μαύρη λαμαρίνα (ντεκαπέ) πάχους 2 mm. Μετά την κατασκευή θα γαλβανίζονται εν θερμώ, 

εσωτερικά και εξωτερικά. Το θερμό γαλβάνισμα θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές NF (Γαλλίας) και ASTM (ΗΠΑ) για Hot Dip Galvanizing και θα περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: 

• Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας : Καθαρισμός από βρωμιές, λιπαντικά και 

αποξείδωση από σκουριές κλπ. 

• Προστασία της μεταλλικής επιφάνειας (prefluxing) : Καθαρισμός και προστασία της 

επιφάνειας από οξειδώσεις, προετοιμασία για γαλβάνισμα με ειδικές ρητίνες. 

• Θερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση σε λειωμένο ψευδάργυρο 

• Τελική επεξεργασία (finishing) : ψύξη, απομάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσματος, 

επιθεώρηση κλπ. 

Η ελάχιστη επικάλυψη σε ψευδάργυρο όλων των επιφανειών θα είναι 400gr/m² (50μm) 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN50976/E/1988. 

Όλες οι επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς προεξοχές, αγαλβάνιστα σημεία κλπ. 

Μετά το θερμό γαλβάνισμα το pillar θα βάφεται ως ακολούθως : 

• βαφή με αστάρι (primer) ειδικό για πρόσφυση της τελικής βαφής σε γαλβανισμένη 

λαμαρίνα. 

• τελική βαφή με δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος γκρι δύο συστατικών με συνολικό 

ελάχιστο πάχος 250μm. 

Αντί για γαλβανισμένη λαμαρίνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 

πάχους 1.5mm. Η βαφή θα γίνεται με ανάλογες προδιαγραφές για ανοξ. λαμαρίνα. 

Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτονται 

πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η 

είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο στο εργοστάσιο 

κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των 

καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί μεγάλη σημασία στη καλή και 

σύμμετρη εμφάνιση του. 

Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την αντικεραυνική προστασία γραμμών τροφοδοσίας 230V οι συσκευές πρέπει να έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 20kA 

• Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40kA 

• Risetime < 30ns 

• Βαθμό προστασίας ΙΡ20 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC  

Για την αντικεραυνική προστασία των γραμμών δεδομένων (αναλογικά όργανα 4-20mA) οι 

συσκευές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική Τάση 24 V DC 

• Μέγιστη συνεχόμενη τάση λειτουργίας 31,4 V DC 

• Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 10kA 

• Response time core-core/ core-ground < 2ns/200ns 

• Βαθμό προστασίας ΙΡ20 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -20oC – 60oC  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 
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• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC) 

Γενικά 

Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) είναι μια ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη μονάδα  

αυτοματισμού βασισμένη σε μικροεπεξεργαστή, η οποία έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 

δεδομένα που συλλέγει από το βιομηχανικό περιβάλλον μέσω κατάλληλων αισθητηρίων και να 

ενεργοποιεί μονάδες κίνησης και ελέγχου βάσει του προγράμματος  λειτουργίας που 

ενσωματώνει. Επιπλέον ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνεί και να ανταλλάζει πληροφορίες με άλλους ελεγκτές, μονάδες αυτοματισμού καθώς 

και εποπτικά συστήματα, μέσω τοπικού η απομακρυσμένου δικτύου.  

Βασικές προδιαγραφές τυποποίησης του προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή πρέπει να είναι: 

• ISO 9001 σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό 

• CE Declaration of Conformity Συμμόρφωση με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες  

o EΜC Directive 2014/30/EC  

o RoHS Directive 2011/65/EU 

Συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα: 

• EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Equipment Requirements and Tests 

• Emission standard: EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

• Immunity standards: EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment EN 61000 -4-2 zone B 

criterion B, EN 61000-4-3 zone B criterion A, EN 61000-4-4 zone B criterion B, EN 61000-

4-6 zone criterion A, EN 61000-4-5 zone B criterion B, EN55011 group 1 class A 

• Πιστοποιητικά επάρκειας προέλευσης UL, BV και ABS   

• Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και θερμοκρασία  από 0οC έως 

+ 60οC   

Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής θα είναι αρθρωτής μορφής (modular),  επεκτάσιμος με 

εναλλάξιμες μονάδες εισόδων, εξόδων και επικοινωνίας με δυνατότητα στήριξης σε ράγα DIN. Για 

την τοποθέτηση και σύνδεση των μονάδων επέκτασης, δεν πρέπει να απαιτείται χρήση ειδικών 

εργαλείων. O δίαυλος επικοινωνίας των εναλλάξιμων μονάδων με την κεντρική μονάδα θα είναι 
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μορφής «bus connectors» ενσωματωμένος στις βάσεις στήριξης των μονάδων ή στις ίδιες τις 

μονάδες. 

Κάθε σύστημα Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή πρέπει να αποτελείται από τις παρακάτω 

διακριτές μονάδες: 

• Την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU), στην οποία εκτελείται το πρόγραμμα  

λειτουργίας, αφού γίνεται επεξεργασία δεδομένων της εφαρμογής 

• Τις Μονάδες επικοινωνίας του Λογικού Ελεγκτή με άλλους Λογικούς Ελεγκτές, οθόνες 

χειρισμών, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ 

• Τις Μονάδες Ψηφιακών Εισόδων (DI),οι οποίες συλλέγουν από το περιβάλλον της 

εφαρμογής δεδομένα δύο καταστάσεων (επαφές On-Off). 

• Τις Μονάδες Αναλογικών Εισόδων (ΑΙ) οι οποίες συλλέγουν από το περιβάλλον της 

εφαρμογής δεδομένα μεταβαλλόμενων μεγεθών από αισθητήρια ή όργανα με έξοδο 

ηλεκτρικού αναλογικού σήματος π.χ. σταθμήμετρα, θερμόμετρα  

• Τις Μονάδες Ψηφιακών Εξόδων (DO) οι οποίες ενεργοποιούν εντολές On-Off σε 

συσκευές  της εφαρμογής  για την εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων 

• Τις Μονάδες Αναλογικών Εξόδων (ΑΟ) οι οποίες  ενεργοποιούν ηλεκτρικό αναλογικό  

σήμα προς αντίστοιχες συσκευές  για την εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων π.χ. 

ρυθμιστές στροφών, βάνες κλπ 

Ο Λογικός Ελεγκτής πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοτικό switch mode, σταθεροποιημένης 

εξόδου (και κατά την απουσία φορτίου) με προστασία εξόδου από βραχυκύκλωμα και 

υπερφόρτιση. Οι κάρτες σημάτων δύναται να είναι εισόδων/εξόδων δηλαδή στην ίδια κάρτα να 

υπάρχουν και είσοδοι και έξοδοι. 

Μονάδες τροφοδοσίας ( Power Supply ) 

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση εισόδου :  120/230 VAC 

• Επιτρεπόμενη τάση εισόδου : 90-132 VAC/ 180 - 264VAC 

• Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63Ηz 

• Τάση εξόδου: 24VDC (απαραίτητη για την τροφοδοσία της CPU και των εξωτερικών 

αισθητηρίων και βοηθητικών relays) 

• Ρύθμιση τάσης εξόδου : 24-28 VDC 
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• Ρεύμα εξόδου στα 24VDC:  5Α 

• Μέγιστο ρεύμα εισόδου στα 230V: 1 A  

• ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση, LED ύπαρξης 24 VDC 

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας CPU 

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του Λογικού Ελεγκτή πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω κύρια 

χαρακτηριστικά 

• Ο προγραμματισμός της CPU θα πρέπει να μπορεί να γίνει με 5 γλώσσες 

προγραμματισμού σύμφωνα με το IEC61131-3: 

o IL - Instruction List  

o FBD - Function Block Diagram  

o LD - Ladder Diagram  

o ST - Structured Text  

o SFC - Sequential Function Chart  

• Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για ανακοίνωση μηνυμάτων, εξακρίβωση σφαλμάτων, 

τοπικών ρυθμίσεων κλπ. Ενδεικτικά, ανάλογα και με τον τύπο των υπόλοιπων μονάδων 

του PLC, μπορούν να ανιχνεύονται σφάλματα όπως τα παρακάτω:  

o Βλάβη κάρτας  

o Πρόβλημα σε κάποιο κανάλι της κάρτας  

o Έλλειψη εξωτερικής τάσης 

• Πληκτρολόγιο ελέγχου στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας για ρύθμιση παραμέτρων, 

αναγνώριση και εξάλειψη σφαλμάτων κλπ.  

• Υποδοχή για κάρτα μνήμης για αποθήκευση του προγράμματος λειτουργίας και 

παραμέτρων της εφαρμογής. 

• Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον δύο δικτύων σειριακής επικοινωνίας με δυνατότητα 

προγραμματισμού ή παρακολούθησης διαγνωστικών. 

• Ρολόι πραγματικού χρόνου & μπαταρία 

• Ενσωματωμένη Flash EPROM και Ram τουλάχιστον 1 ΜΒ    
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• Τροφοδοσία 24Vdc 

• Ενσωματωμένη στη CPU τουλάχιστον μίας θύρας RS232/485 που να υποστηρίζει 

προγραμματισμό, Modbus RTU, ASCII 

• Ελάχιστοι Απαριθμητές /Χρονικά: 65535 

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης ψηφιακών (bit) εντολών μικρότερο του 0,05μs  

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Word εντολών μικρότερο του 0,05μs  

• Ελάχιστος χρόνος Εκτέλεσης Floating-Point εντολών μικρότερο του 0,15μs  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιμότητα σε Ψηφιακές Εισόδους > 300  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιμότητα σε Ψηφιακές Εξόδους > 300 

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιμότητα σε Αναλογικές Εισόδους > 150  

• Μέγιστη Τοπική Επεκτασιμότητα σε Αναλογικές εξόδους > 150 

• Δυνατότητα επιπλέον επεκτασιμότητας εισόδων – εξόδων  μέσω Fieldbus Remote I/O 

• Λειτουργία σε περιβάλλον με σχετική υγρασία έως 95% και θερμοκρασία  από 0οC έως 

+ 60οC 

H CPU θα είναι εξοπλισμένη με τουλάχιστον μία (1) ενσωματωμένη θύρα Ethernet, μέσω της 

οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας, ταυτοχρόνως, με: 

• το λογισμικό προγραμματισμού του PLC  

• συσκευές απεικόνισης και χειρισμού (HMI Panels)  

• άλλα PLC και  

• συσκευές τρίτων κατασκευαστών  

Έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ομογένεια των 

διαφόρων μερών της εκάστοτε εγκατάστασης.  

Η ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας της CPU θα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:  

• Τύπος RJ45 
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• Απεριόριστες Ethernet συνδέσεις εκ των οποίων τουλάχιστον 15 παράλληλες συνδέσεις 

Modbus TCP. 

• Ταχύτητες μετάδοσης έως 10/100 Mbit/s  

• Ανοιχτές επικοινωνίες μέσω: TCP, UDP, Modbus TCP, SNTP, SMTP client,OPC UA, OPC 

DA,FTP Server, FTP Client, IEC 60870-5-104. 

Με χρήση των παραπάνω πρωτοκόλλων, το PLC θα υποστηρίζει την  εύκολη και απρόσκοπτη 

επικοινωνία με συσκευές άλλων κατασκευαστών, σύμφωνα με τις διεθνείς τυποποιήσεις.  

Επιπλέον στην οικογένεια του PLC θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ανεξάρτητη κάρτα 

επέκτασης δικτύου, η οποία θα διαθέτει 2 θύρες Ethernet. 

Επίσης το PLC θα πρέπει να υποστηρίζει είτε με ενσωματωμένες είτε με πρόσθετες θύρες, τα 

παρακάτω πρωτόκολλα επικοινωνίας: 

• PROFIBUS 

• Σειριακές συνδέσεις με ελεύθερα πρωτόκολλα  

• Modbus RTU  

H CPU θα πρέπει να υποστηρίζει, μέσω των ενσωματωμένων θυρών Ethernet, λειτουργία Web 

Server με υποστήριξη HTML5 . Ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί μέσω ενός απλού φυλλομετρητή 

διαδικτύου (web browser) στη CPU και να έχει στη διάθεσή του iστοσελίδες που μπορούν να 

διαμορφωθούν ελεύθερα με εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων και να περιέχουν στατικά στοιχεία 

και δυναμικά δεδομένα από τη CPU 

Ψηφιακές είσοδοι 

Οι ψηφιακές είσοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλήθος : 16 ή 32 

• Τάση τροφοδοσίας 24VDC  

• Δυνατότητα χρήσης κάποιων καναλιών για fast counter μέγιστης συχνότητας 50KHz   

• Ονομαστική τάση σήματος εισόδου 24Vdc  

• Γαλβανική απομόνωση   

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, 

βραχυκύκλωμα και μόνιμη υπέρταση έως 28Vdc. 
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• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε ψηφιακής εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

• Βάση μονάδας με ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία μπορεί να συνδεθεί χωρίς να 

έχει τοποθετηθεί η μονάδα εισόδων 

• Περιοχή τάσης σήματος ‘0’ : -3Vdc…5Vdc, , απροσδιόριστου σήματος: 5Vdc…15Vdc, Τάση 

σήματος ‘1’ : 15Vdc…30Vdc 

• Τυπικός χρόνος απόκρισης  εισόδου παραμετροποιήσιμος τουλάχιστον από 0.1 έως 

20ms 

• Μέγιστο ρεύμα εισόδου σήματος 1: < 20 mA σε τροφοδοσία 24Vdc 

• Μέγιστο μήκος μπλενταρισμένου καλωδίου  900m , απλού καλωδίου 500m 

• Δυνατότητα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εν λειτουργία, χωρίς να επηρεάζει τη 

λειτουργία των υπολοίπων καρτών (hot swap) 

Ψηφιακές έξοδοι 

Οι ψηφιακές έξοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Γαλβανική απομόνωση 

• Τάση τροφοδοσίας 24VDC 

• Συνολικό ρεύμα εξόδου ( ανά ομάδα εξόδων ) 2Α 

• Φορτίο Λαμπτήρα 10W DC / 60W AC 

• Ένδειξη κατάστασης του σήματος της κάθε ψηφιακής εξόδου με LED 

• Ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα 

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα 

• Δυνατότητα αποστολής εντολής μέχρι 500m χωρίς μπλενταρισμένο καλώδιο και 900m 

με μπλενταρισμένο 

• Δυνατότητα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εν λειτουργία, χωρίς να επηρεάζει τη 

λειτουργία των υπολοίπων καρτών (hot swap) 
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Αναλογικές είσοδοι 

Οι αναλογικές είσοδοι θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία, 

βραχυκύκλωμα   

• Επιτήρηση κομμένου καλωδίου σύνδεσης αισθητηρίου. 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε αναλογικής εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

• Βάση μονάδας με ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία μπορεί να συνδεθεί χωρίς να 

έχει τοποθετηθεί η μονάδα εισόδων 

• Διαχείριση σημάτων όπου ο τύπος της μέτρησης μεταβάλλεται χωρίς χρήση μηχανικών-

ηλεκτρικών εξαρτημάτων (π.χ. μικροδιακόπτες) πάνω στην μονάδα αλλά αποκλειστικά 

ρυθμίζοντας τα αντίστοιχα μεγέθη από το πακέτο προγραμματισμού. 

o -10…+10V 12bits + sign 

o 0…10V 12bits 

o 0/4…10mA 12bits 

• Χρόνος μετατροπής για κάθε κανάλι 1msec  

• Αντίσταση εισόδου ανά κανάλι για τάση >100kΩ & για ρεύμα 330Ω 

• Μέγιστη Ακρίβεια μέτρησης 1 %     

• Δυνατότητα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εν λειτουργία, χωρίς να επηρεάζει τη 

λειτουργία των υπολοίπων καρτών (hot swap) 

Κάρτες αναλογικών εξόδων 

Οι κάρτες αναλογικών εξόδων θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 24Vdc  

• Προστασία κάθε καναλιού από ανάστροφη πολικότητα, ανάστροφη τροφοδοσία,  
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• Επιτήρηση πλασματικής μέτρησης και κομμένου καλωδίου σύνδεσης αισθητηρίου. 

• Ενδεικτικές λυχνίες LED ένδειξης της κατάστασης του σήματος κάθε αναλογικής εισόδου. 

• Ενδεικτική λυχνία LED ένδειξης  της παρουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

• Ενδεικτική  λυχνία LED ένδειξης σφαλμάτων. 

• Βάση μονάδας με ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων η οποία μπορεί να συνδεθεί χωρίς να 

έχει τοποθετηθεί η μονάδα εισόδων 

• Σήματα εξόδου όπου ο τύπος μεταβάλλεται χωρίς χρήση μηχανικών-ηλεκτρικών 

εξαρτημάτων (π.χ. μικροδιακόπτες) πάνω στην μονάδα αλλά αποκλειστικά ρυθμίζοντας 

τα αντίστοιχα μεγέθη από το πακέτο προγραμματισμού 

• -10…+10V 12bits + sign 

• 0…10V 12bits 

• 0/4…10mA 12bits 

• Αντίσταση εξόδου όταν χρησιμοποιείται ως έξοδος ρεύματος 0…500Ω 

• Ικανότητα φόρτισης εξόδου όταν χρησιμοποιείται ως έξοδος τάσης +/-10mA 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια για τα PLC και για τον επιμέρους εξοπλισμό τους 

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή για τα PLC και για τον επιμέρους εξοπλισμό τους 

• Πιστοποιητικό CE για τα PLC και για τον επιμέρους εξοπλισμό τους 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Πιστοποιητικά επάρκειας προέλευσης UL, BV και ABS  

• Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, κατασκευή, 

παραγωγή, δοκιμές γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 1131-2. 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Βεβαίωση του οίκου κατασκευής μέσω της οποίας θα δεσμεύεται ότι ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος στην αγορά για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) έτη, 

ή θα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά συμβατά με αυτόν προϊόντα. 
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• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΣΕ 

Ο απαιτούμενος δικτυακός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός των ΤΣΕ θα πρέπει να πληροί κατ 

ελάχιστο τα εξής: 

• δρομολογητής θα έχει δυνατότητα τουλάχιστον 4 ανεξάρτητων συνδέσεων δικτύου (LAN 

10/100/1000 Ethernet ports) με δυνατότητα ανεξάρτητης διευθυνσιοδότησης σε κάθε 

μία από τις υπάρχουσες θύρες. 

• Ο δρομολογητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία θύρα USB η οποία να είναι τύπου Α 

και full size. 

• Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κρυπτογραφημένης σύνδεσης ιδιωτικού εικονικού 

δικτύου με επιλογή πρωτοκόλλου τουλάχιστον L2TP και PPtP Layer 2 over TCP ή UDP. 

• Μνήμη τουλάχιστον 256MB Ram 

• Ο δρομολογητής ή ο συνδυασμός του με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό όπως 

3G/4G modems θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με τα ελληνικά δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας σε συχνότητες : 

✓ DD800 / 900/1800/2100/2600 

✓ UMTS: 900/2100 

✓ GSM: 850/900/1800/1900 

• Πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως και 4G/LTE cat 4. 

• Δυνατότητα χρήσης επιπλέον κεραιών (τουλάχιστον 2) για ενίσχυση του σήματος της 

κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση κακής κάλυψης από τον πάροχο 

• Το πακέτο δρομολογητή-modem πρέπει να έχει διαγνωστικές λυχνίες τουλάχιστον για τη 

κατάσταση λειτουργίας και θυρών. 

• Τάση λειτουργίας: 8-30 VDC 

• Υποστήριξη PoE in 

• Υποστήριξη PoE out 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 
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• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι μετρητές ενέργειας θα εγκατασταθούν στους πίνακες των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων 

και καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική και ακριβή μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών (τάσης, 

ρεύματος, συχνότητας, ενεργού και άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, ενέργειας κ.λπ.) σε 

μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με γνώμονα τη βελτιστοποίηση 

χρήσης των φορτίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των οικονομικών 

δαπανών. 

Ο Μετρητής Ενέργειας που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να διαθέτει οθόνη και να είναι ικανός να 

προσφέρει υπηρεσίες ανάλυσης και ελέγχου της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Εύρος μέτρησης φασικών τάσεων: 10-300VAC  

• Εύρος μέτρησης πολικών τάσεων: 17-520VAC 

• Εύρος μέτρησης συχνοτήτων: 40-70Hz 

• Μέτρηση της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος 

• Μέτρηση αρμονικών έως 50ης τάξης 

• Δύο (2) ενσωματωμένες στον αναλυτή ψηφιακές έξοδοι και μια (1) ενσωματωμένη στον 

αναλυτή ψηφιακή είσοδος  

• Έγχρωμη οθόνη γραφικών ανάλυσης τουλάχιστον 240x240 εικονοστοιχείων. Στην οθόνη 

θα μπορούν να απεικονιστούν τα μετρούμενα μεγέθη και γραφήματα αυτών καθώς και 

οι ρυθμίσεις του αναλυτή 
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• Κλείδωμα της συσκευής με κωδικό ασφαλείας 

• Πλήκτρα χειρισμού και φιλικό προς τον χρήστη μενού  

• Ενσωματωμένη στον αναλυτή θύρα Ethernet  

• Υποστήριξη Modbus TCP 

• Υποστήριξη Webserver 

• Υποστήριξη DHCP 

• Απευθείας σύνδεση στο SCADA του έργου χωρίς την χρήση επιπρόσθετου λογισμικού ή 

την διαμεσολάβηση PLC 

• Αρχειοθέτηση των μετρήσεων (datalogging) 

• Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500MB 

• Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία 

• Χρονοσήμανση των μετρήσεων 

• Δυνατότητα συγχρονισμού του ρολογιού μέσω πρωτοκόλλου NTP  

• Ενσωματωμένη στον αναλυτή USB υποδοχή για την παραμετροποίηση του αναλυτή και 

την εξαγωγή των αρχείων μετρήσεων 

• Γαλβανική απομόνωση των εσωτερικών κυκλωμάτων του αναλυτή, των εισόδων και των 

εξόδων του 

• Δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 50160 και συνοπτική απεικόνιση 

στην οθόνη του αναλυτή των αποτελεσμάτων συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης 

• Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των ενδιάμεσων αρμονικών, του flicker 

(Pst και Plt), των βυθίσεων, των υπερυψώσεων και των διακοπών της τάσης 

• Δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής των κυματομορφών τάσης και ρεύματος 

(Λειτουργία Παλμογραφήματος) 

• Υποστήριξη επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση που απαιτείται η 

χρήση επιπρόσθετου λογισμικού για την επίτευξη αυτής της επικοινωνίας ο Ανάδοχος 

οφείλει να το παραδώσει στην Υπηρεσία χωρίς επιπρόσθετη χρέωση 

• Υποστήριξη συνεργασίας με PLC 
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• Ενσωματωμένο ελεγκτή για την αυτόνομη εκτέλεση απλών λογικών και μαθηματικών 

πράξεων 

• Σήμανση CE 

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας: 

o EN 61000 – 4 - 2 (4kV / 8kV) 

o EN 61000 – 4 – 3 (10 V/m up to 1 GHz) 

o EN 61000 – 4 – 4 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 5 (2 kV) 

o EN 61000 – 4 – 6 (3 V) 

o EN 61000 – 4 – 11 (5 periods) 

o EN 55011, class A 

o EN 55022, class A (not for home use) 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ  

Οι ρυθμιστές στροφών (inverter) θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο κινητήρων αντλητικών 

συγκροτημάτων, θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, θα 

είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οικιστικό περιβάλλον και θα είναι αερόψυκτοι. 

Όλοι οι ρυθμιστές στροφών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή (εμπορική ονομασία) και θα 

ανήκουν στην ίδια σειρά προϊόντων του κατασκευαστή, ώστε να έχουν ενιαίο τρόπο 

προγραμματισμού, χειρισμού και συνδεσμολογίας (τουλάχιστον για τα σήματα ελέγχου). Σε 
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περίπτωση που η προσφερόμενη σειρά ρυθμιστών στροφών δεν περιλαμβάνει μια ή 

περισσότερες από τις ζητούμενες τιμές ισχύος, θα προσφέρεται η αμέσως ανώτερη τιμή ισχύος. 

Οι ρυθμιστές στροφών θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της ταχύτητας τριφασικών 

επαγωγικών κινητήρων και ειδικά σχεδιασμένοι για λειτουργία σε αντλητικά συγκροτήματα.  

Η κυματομορφή της εξόδου θα εξασφαλίζει ότι ο μέγιστος συντελεστής απόδοσης θα αποδίδεται 

από τον κινητήρα και τον ρυθμιστή σε όλα τα φορτία και όλες τις στροφές.  

Η συχνότητα και η τάση της εξόδου θα είναι κατάλληλη για τον έλεγχο φορτίων σταθερής και 

μεταβλητής ροπής που δημιουργούνται από αντλίες και αεριστήρες στο μέγιστο βαθμό 

απόδοσης.  

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να συνεχίζει τη λειτουργία του με μείωση απόδοσης και ταχύτητας σε 

περίπτωση υπερθέρμανσης ή έλλειψης φάσης αντί να σταματά.   

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να έχει περίβλημα, ΙΡ20 (για ρυθμιστές στροφών ισχύος μικρότερης ή 

ίσης των 90KW) και IP21 (για ρυθμιστές στροφών ισχύος μεγαλύτερης των 90KW). Εναλλακτικά 

οι Ρυθμιστές στροφών ισχύος μικρότερης ή ίσης των 90KW θα μπορούν να διατεθούν με 

περιβλήματα προστασίας IP55 ή IP66, με ενσωματωμένους διακόπτες ισχύος στην είσοδο,  ενώ 

οι ρυθμιστές στροφών ισχύος μεγαλύτερης των 90KW, θα μπορούν να διατεθούν με περίβλημα 

προστασίας IP54 με ενσωματωμένους διακόπτες και ασφάλειες ισχύος στην είσοδο.   

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να: 

• είναι σε θέση να αποδίδει ροπή εκκίνησης μέχρι 135% της ονομαστικής ροπής του για 

0,5 sec καθώς και 110% της ονομαστικής ροπής του για 1 min.           

• είναι ικανός να λειτουργεί συνεχώς στο ονομαστικό φορτίο με μεταβολές της τάσεως 

τροφοδοσίας +/- 10% και της συχνότητας τροφοδοσίας +4/-6%. (Η τροφοδοσία ισχύος 

του ρυθμιστή στροφών θα πρέπει να είναι ελεγμένη σύμφωνα με το IEC61000-4-28, 50Hz 

+4/-6%).   

•  έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο ή ίσο από 97%.        

• είναι ικανός να λειτουργεί συνεχώς χωρίς μείωση της απόδοσής του στο ονομαστικό 

φορτίο σε θερμοκρασία 45°C και σε θερμοκρασίες από 46°C έως 55 ⁰C με μείωση της 

απόδοσης του.  

• διορθώνει αυτόματα την τάση εξόδου κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων της τροφοδοσίας 

+/- 10% για να αποτρέψει την απώλεια ροπής και μεταβολών των στροφών κατά τη 

λειτουργία του κινητήρα.           

• διορθώνει αυτόματα τη συχνότητα και την τάση για να διατηρεί σταθερή ταχύτητα 

κινητήρα στο +/- 0.5% των ονομαστικών στροφών. Η ακρίβεια θα πρέπει να διατηρείται 

σε εύρος ταχύτητας και φόρτισης από 10% σε 100% χωρίς τη χρήση ελέγχου κλειστού 

βρόχου.   

•  να διαθέτει προστασία από διάβρωση των ηλεκτρονικών πλακετών του, τουλάχιστον της 

κατηγορίας Class 3C3, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 721-3-3.      
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• περιορίζει τα αρμονικά ρεύματα στην τροφοδοσία με αυτεπαγωγές (2 ενσωματωμένα 

πηνία) στο ενδιάμεσο DC κύκλωμα του ρυθμιστή.  

Οι ρυθμιστές πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα πηνία στο ενδιάμεσο κύκλωμά τους (DC 

chokes) και να είναι συμβατοί με τα πρότυπα EN-61000-3-2, EN61000-3-12, ώστε η συνολική 

παραμόρφωση του ρεύματος στην τροφοδοσία στο μέγιστο φορτίο, να περιορίζεται στο THiD 

<45%. 

Οι ρυθμιστές που δεν περιλαμβάνουν ενσωματωμένα πηνία κατά των αρμονικών, θα πρέπει να 

παραδωθούν με εξωτερικά τριφασικά πηνία. Τα πηνία αυτά θα πρέπει να συνδεθούν σε κάθε 

φάση της τροφοδοσίας και θα πρέπει να έχουν ελάχιστη σύνθετη αντίσταση 5%.  

Τα πηνία θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε μεταλλική κατασκευή με τον ίδιο βαθμό προστασίας 

με τον ρυθμιστή. Σε περίπτωση που προσφέρονται εξωτερικά πηνία καταστολής αρμονικών, οι 

προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό της πτώσης τάσης πάνω στα πηνία σε πλήρες 

φορτίο και να ενημερώνουν πως τα υπόλοιπα λειτουργικά στοιχεία του ρυθμιστή (ρεύμα εξόδου, 

τάση εξόδου, ποσοστό υπερφόρτισης κ.α.) επηρεάζονται από την χαμηλότερη τάση εισόδου, 

καθώς η συγκεκριμένη μόνιμη πτώση τάσης θα γίνεται πλέον της αναμενόμενης πτώσης τάσης 

10% λόγω της παροχής της ΔΕΗ.  

Σε περίπτωση που προσφέρονται εξωτερικά πηνία καταστολής αρμονικών, οι προμηθευτές θα 

πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό της πτώσης τάσης πάνω στα πηνία σε πλήρες φορτίο και να 

ενημερώνουν πως ο ρυθμιστής θα αντιδρά στην χαμηλότερη τάση.      

Ο ρυθμιστής στροφών καθώς και τα πρόσθετα πηνία θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω 

πρότυπα:  

• EN 61800-3 (IEC 61800-3): Low frequency immunity 

• IEC 61000-2-4: Harmonics, Voltage variations and fluctuations, Voltage unbalance, 

Frequency variations 

• IEC 60146-1-1: Commutation notches 

• IEC 61000-2-4: IEC/EN61000-4-11: Voltage dips and short interruptions 

• EN 61800-3/A11 (IEC 61000-3): Low frequency emission 

• EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2): Harmonics (I ≤ 16A) 

• EN 61000-3-12 (IEC 61000-3-12): Harmonics (I > 16A) 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει επίσης, να ακολουθεί την οδηγία IEC 6034-17  για τον ρυθμό μεταβολής 

(dV/dt) και την αιχμή της τάσης (Vpeak) εξόδου.  

Αν δεν το πληροί, θα πρέπει να προσφερθούν πρόσθετα εξωτερικά φίλτρα du/dt που θα 

μειώνουν τις αιχμές τάσης στα όρια της οδηγίας IEC 6034-17.  
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Σε περίπτωση που προσφέρονται εξωτερικά πηνία περιορισμού των αιχμών τάσης, οι 

προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν την τιμή της αιχμής τάσης που επιτυγχάνεται με τη χρήση 

τους και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι συμβατός με τα πρότυπα ατρωσίας EMC  

• EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2): Electrostatic discharges (ESD). Ηλεκτροστατική εκκένωση 

από ανθρώπους 

• EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3): Incoming electromagnetic field radiation, amplitude 

modulation. Επιπτώσεις από εξοπλισμό radar και πομπών ραδιοσυχνοτήτων καθώς και 

από εξοπλισμό ασυρμάτων ή κινητής τηλεφωνίας. 

• EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4) Burst transients. Αιχμές που προκαλούνται από 

ανοιγοκλεισίματα διακοπτών, ρελέ, ή παρόμοιου εξοπλισμού. 

• EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5) Surge transients.Αιχμές που προκαλούνται π.χ. από 

κεραυνό που πέφτει κοντά στις εγκαταστάσεις. 

• EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): RF Common mode: Προσομοίωση της    επίδρασης από 

εξοπλισμό ασύρματης μετάδοσης, συνδεδεμένων μέσω καλωδίων.  

• VDE 0160 class 1/2 test pulse: Mains transients. Επιπτώσεις από υψηλής ενέργειας αιχμές 

που προέρχονται από έκρηξη γενικής ασφάλειας, ενεργοποίηση πυκνωτών 

αντιστάθμισης αέργου ισχύος κ.λπ. 

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα εκπομπών EMC για 

την παρακάτω κατηγορία: 

• EN 55011 Class A1 και EN 61800-3 Category C2 - για 150 m θωρακισμένο καλώδιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσφερθούν ξεχωριστά RFI φίλτρα (όχι ενσωματωμένα), θα πρέπει να 

προσκομισθούν τεχνικές εκθέσεις που να δείχνουν αποτελέσματα δοκιμών με το συνδυασμό 

εξωτερικού φίλτρου – ρυθμιστή και να επιβεβαιώνουν τη συμβατότητα με την παραπάνω 

κατηγορία. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά και το μέγιστο μήκος του καλωδίου. Τα 

εξωτερικά φίλτρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μεταλλικό περίβλημα, του ίδιου βαθμού 

προστασίας με τον ρυθμιστή και να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους ακροδέκτες 

τροφοδοσίας του ρυθμιστή.  

Πυρήνες φερρίτη (Ferrite cores) που τοποθετούνται στα καλώδια της τροφοδοσίας δεν 

θεωρούνται φίλτρα RFI .    

Για την διευκόλυνση της υπηρεσίας στην χωροθέτηση της εγκατάστασής τους, οι ρυθμιστές 

στροφών θα πρέπει να επιτρέπουν την καλωδίωση κινητήρων σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα.  

Επίσης ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες προστασίες έτσι ώστε να 

επιτρέπει τη σύνδεση ρελέ στην έξοδό του προς τον κινητήρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης 

των τρανζίστορ ισχύος IGBT. 
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Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες 

προγραμματισμού: 

• Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 4 διαφορετικών προγραμμάτων λειτουργίας.           

• Να διαθέτει την λειτουργία «Αυτόματης Προσαρμογής Κινητήρα/ AMA (Automatic 

Motor Adaptation)» που εξασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή του, στις παραμέτρους 

του κινητήρα (motor inductance, resistance), χωρίς να είναι απαραίτητη η λειτουργία του 

κινητήρα,  ώστε να αποδίδεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης του κινητήρα.        

• Να διαθέτει την λειτουργία «Αυτόματης Βελτιστοποίησης Ενέργειας» που συνεχώς 

προσαρμόζει την τάση εξόδου σε μειωμένο επίπεδο ώστε να αποδίδεται ο μέγιστος 

βαθμό απόδοσης του κινητήρα σε οποιοδήποτε μερικό φορτίο. 

• Να έχει την δυνατότητα ημιαυτόματα προγραμματιζόμενης λειτουργίας αποφυγής 

συχνοτήτων συντονισμού.    

• Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης, ελέγχου και συγχρονισμού με έναν 

κινούμενο κινητήρα (Flying start), έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή πίεση στην περίπτωση 

ξαφνικής βύθισης της τάσης.  

• Να διαθέτει επίσης τις παρακάτω δυνατότητες ελέγχου του κινητήρα (ειδικά στις 

περιπτώσεις σύντομης βύθισης τάσης της παροχής) :  

✓ Ελεγχόμενο σταμάτημα με ράμπα καθόδου (ctrl ramp down) 

✓ Ελεύθερο σταμάτημα (coasting) 

✓ Χρήση της επιστρεφόμενης τάσης από τον κινητήρα (ο οποίος μετατρέπεται σε 

γεννήτρια) για την συνέχιση της κίνησής του (kinetic back up).  

• Να έχει ενσωματωμένο το πρωτόκολλο επικοινωνίας  MODBUS RTU χωρίς να είναι 

αναγκαία η προσθήκη οποιασδήποτε πρόσθετου λογισμικού ή κάρτας.  

• Εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά, να έχει την δυνατότητα (με την χρήση επιπλέον κάρτας) 

να συνδεθεί με δίκτυο Profibus DPV1, DeviceNet, PROFINET RT, Ethernet I/P, Modbus 

TCP.   

• Να διαθέτει τέσσερεις ενσωματωμένους ελεγκτές PID αυτόματα ρυθμιζόμενους, 3 

ζωνών, που θα επιτρέπουν τον έλεγχο της διεργασίας σε κλειστό βρόχο. Οι ελεγκτές θα 

λειτουργούν σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της ράμπας για να επιτρέπουν την ομαλή 

επιτάχυνση κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Θα περιλαμβάνει λειτουργία anti wind-up και 

θα προγραμματίζεται απευθείας σε μονάδες της διεργασίας, π.χ. m3/h, bar, Pa, κ.λπ.  

• Οι ελεγκτές PID θα έχουν τη δυνατότητα : 
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✓ λειτουργίας κανονικά ή αντίστροφα, ανάλογα με τη διεργασία 

✓ να δέχονται ανάδραση από 2 αισθητήρια. Θα πρέπει να υπολογίζεται το Μέγιστο, 

Ελάχιστο, Άθροισμα, Διαφορά και Μέση Τιμή των 2 σημάτων ανάδρασης. 

✓ να διαθέτουν επιλογή Μεγίστου – Ελαχίστου 2 ζωνών, όπου κάθε ζώνη έχει 

ξεχωριστή επιθυμητή τιμή. 

✓ να υπολογίζουν την τετραγωνική ρίζα του σήματος ανάδρασης έτσι ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταδότης πίεσης σαν αισθητήριο μέτρησης παροχής. 

✓ να περιλαμβάνουν τη λειτουργία SLEEP MODE που μπορεί αυτόματα να σταματά 

την αντλία είτε όταν η ταχύτητά της πέφτει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή 

είτε όταν η ροή πέφτει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή, με σκοπό την 

περαιτέρω προστασία της αντλίας.   

• Να διαθέτει την λειτουργία «Εντοπισμός και αποφυγή της Ξηρής λειτουργίας της αντλίας 

/Dry pump detection» με την οποία ο ρυθμιστής στροφών πρέπει να ελέγχει τις 

μετρήσεις συχνότητας/ ισχύος και να σταματάει την αντλία σε περίπτωση ελάχιστης 

κατανάλωσης ισχύος που φανερώνει ελάχιστη ή μηδενική παροχή για την προστασία της 

από υπερθέρμανση.     

• Να διαθέτει την λειτουργία «Διαδικασία Πλήρωσης αγωγών / Pipe Fill mode»  κατά την 

οποία ο αγωγός γεμίζει με τρόπο που επιτρέπει την ελεγχόμενη πλήρωση και αποτρέπει 

από σπασίματα και υδραυλικά πλήγματα.   

• Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού της αρχικής ράμπας ανόδου (initial ramp) για 

την γρήγορη επιτάχυνση των αντλιών στην ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και της 

τελικής ράμπας καθόδου (final ramp), για την επιπλέον προστασία των κινητήρων από 

φαινόμενα υπερθέρμανσης, υδραυλικού πλήγματος και επιστροφής νερού.           

• Να έχει την δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του τέλους της καμπύλης των 

αντλιών ώστε να ανιχνεύει διαρροές και σπασίματα αγωγών και να προκαλεί έναν 

συναγερμό ή να σταματάει την αντλία.          

• Να έχει την δυνατότητα ελέγχου του χρόνου ανόδου και καθόδου της βαλβίδας ελέγχου 

ώστε να χαμηλώνει την ταχύτητα της αντλίας όταν η βαλβίδα είναι έτοιμη να κλείσει, για 

την αποφυγή υδραυλικού πλήγματος.    

• Να διαθέτει την λειτουργία «Αντιστάθμιση ροής-παροχής / Flow compensation» ώστε 

στις περιπτώσεις τοποθέτησης του αισθητηρίου πίεσης κοντά στην αντλία, ο ρυθμιστής 

στροφών να μπορεί υπολογίζοντας την καμπύλη του συστήματος από τα σήματα 

αναφοράς του αισθητηρίου να διαμορφώνει το σήμα της πίεσης προκειμένου να 

διατηρείται η καμπύλη του συστήματος.   
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• Να διαθέτει ενσωματωμένο Έξυπνο Λογικό Ελεγκτή «Smart Logic Controller» με 

μετρητές, χρονιστές, συγκριτές και λογικές εντολές, καθιστώντας τον ρυθμιστή στροφών 

ένα αυτόματο ανεξάρτητο σύστημα.         

• Να διαθέτει την λειτουργία «Κυκλική εναλλαγή και διαδοχή βαθμίδων / Cascade 

Control» όπου θα μπορεί να κάνει κυκλική εναλλαγή 2 έως 3 κινητήρων αντλιών στην 

βασική του έκδοση με την δυνατότητα επέκτασης ελέγχου του αριθμού των κινητήρων 

αντλιών σε 9 με την προσθήκη ειδικής κάρτα επιλογής. Ο ενσωματωμένος ελεγκτής 

πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε,  το σύνολο των αντλιών να έχουν τις ίδιες 

ώρες λειτουργίας εξασφαλίζοντας έτσι την ελάχιστη καταπόνηση των αντλιών.        

• Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου.       

• Να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής (trending) των μεταβλητών 

Ισχύς, Ρεύματος, Συχνότητας εξόδου και Ταχύτητας κινητήρα, για ένα προκαθορισμένο 

διάστημα επιλογής του χειριστή και να καταγράφει πόσο συχνά τα στοιχεία είναι εντός 

των ορίων που έχει θέσει ο χειριστής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένας γρήγορος 

έλεγχος για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη 

χρήσης εξωτερικών καταγραφικών.   

• Να διαθέτει μετρητή απόσβεσης της επένδυσης «Payback counter», έτσι ώστε να μπορεί 

να μετρηθεί η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και άρα κόστους της εφαρμογής.    

• Να διαθέτει την λειτουργία “deragging”, δηλαδή να μπορεί να απελευθερώσει την 

αντλία από στερεά και να αποτρέπει από φραγμένες φτερωτές.  

• Να διαθέτει την λειτουργία “Pre/Post Lube”, δηλαδή να μπορεί να ενεργοποιεί κάποια 

συσκευή ή να δίνει μία ένδειξη ότι απαιτείται συντήρηση (λίπανση) των μηχανικών 

μερών της αντλίας ή του αεριστήρα για την προστασία του από βλάβη και καταπόνηση.      

Ο ρυθμιστής στροφών πρέπει να διαθέτει αποσπώμενο χειριστήριο τεσσάρων γραμμών, ΙΡ65 με 

γραφική οθόνη και μενού στην Ελληνική γλώσσα, που έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης 

απεικόνισης 5 διαφορετικών μετρήσεων καθώς και γραφικών παραστάσεων όλων των 

λειτουργικών μεγεθών (ρεύματος, συχνότητας, ισχύος, στροφών) και το οποίο θα παρέχει επίσης 

αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση του ρυθμιστή και του κινητήρα.           

Το αποσπώμενο χειριστήριο, με την γραφική οθόνη του, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα των 

ακολούθων χαρακτηριστικών και ενδείξεων: 

• Επιθυμητή τιμή % του σήματος ελέγχου 

• Συχνότητα σε Hz 

• Ένδειξη σήματος ανάδρασης 

• Ρεύμα , Amp 

• Ροπή % 

• Ισχύς kW 
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• Eνέργεια kWh 

• Τάση εξόδου V 

• Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος VDC 

• Θερμικό κινητήρα % 

• Θερμικό ρυθμιστή % 

• Κατάσταση εισόδων 

• Φορά περιστροφής 

• Τιμή ανάδρασης Ελεγκτή PID 

• Κατάσταση ψηφιακών εισόδων 

• Χρόνο λειτουργίας 

• Χρόνο υπό τάση 

• Μετρητή σφαλμάτων 

• Ιστορικό σφαλμάτων 

Το χειριστήριο θα περιλαμβάνει μνήμη στην οποία θα αποθηκεύονται οι παράμετροι  του 

ρυθμιστή και θα μπορεί να φορτώνει και ξεφορτώνει παραμέτρους σε άλλους ρυθμιστές. Θα 

πρέπει επίσης να διαθέτει πλήκτρα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ / ΕΚΤΟΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ώστε να είναι δυνατός ο 

τοπικός χειροκίνητος έλεγχος καθώς και ο αυτόματος απομακρυσμένος έλεγχος από το BMS.           

Τα πλήκτρα του χειριστηρίου θα πρέπει να φωτίζονται καθώς επίσης και θα πρέπει να υπάρχουν 

6 ενδείξεις LED, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αναγνώριση της κατάστασης λειτουργίας του 

ρυθμιστή στροφών.      

Επίσης το χειριστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες: 

• Γρήγορο Μενού με τις πλέον βασικές ρυθμίσεις           

• Δημιουργία Προσωπικού μενού όπου μπορούν να καταχωρηθούν οι παράμετροι 

προγραμματισμού που επιθυμεί ο χρήστης.           

• Ενεργοποίηση κωδικού (password) με επιλογές :           

✓ Πλήρης πρόσβασης στις παραμέτρους 

✓ Μόνο ανάγνωσης των παραμέτρων 

✓ Καθόλου πρόσβαση στις παραμέτρους 

• Δυνατότητα ενημέρωσης για τις 10 τελευταίες αλλαγές που έγιναν στον 

προγραμματισμό των παραμέτρων καθώς επίσης και για όλες τις αλλαγές που έγιναν 

στις τιμές των παραμέτρων από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.    
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• καταχώρηση των 10 πιο πρόσφατων σφαλμάτων καθώς και τιμών των βασικών μεγεθών 

(ρεύμα, τάση, συχνότητα) την στιγμή του κάθε σφάλματος. Επίσης η οθόνη θα πρέπει να 

απεικονίζει με κείμενο κατά προτίμηση στα Ελληνικά όλα τα σφάλματα. Τα παρακάτω 

είναι τα ελάχιστα που μπορεί να απεικονίσει : 

✓ Σφάλμα Ρυθμιστή 

✓ Υπέρταση / Υπόταση 

✓ Υπέρ-ρευμα 

✓ Σφάλμα Γείωσης 

✓ Υπερθέρμανση 

✓ Υπερφόρτιση 

✓ Σφάλμα κινητήρα 

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει αν τα σφάλματα απεικονίζονται με κείμενο 

σε άλλη γλώσσα εκτός των Ελληνικών, ή μέσω ενός αριθμητικού κωδικού. 

• Επίσης να περιλαμβάνει τους παρακάτω αθροιστές (totalisers) :           

✓ Ωρομετρητής 

✓ Μετρητής κιλοβατωρών 

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να διαθέτει με την βασική του έκδοση ή με ενσωματωμένη 

επιπλέον κάρτα: 

• 9 προγραμματιζόμενες ψηφιακές εισόδους (NPN ή PNP) με δυνατότητα 2 από αυτές να 

μετατρέπονται σε ψηφιακές εξόδους, με ταχύτητα σάρωσης μικρότερη/ ίση  από 2msec.  

•  1 ψηφιακή είσοδο SAFE TORQUE OFF (STO). Η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας STO 

(Safe Torque Off) θα πρέπει να πιστοποιείται με βάση τα πρότυπα ISO 13849-1 Cat3, PL 

d και SIL 2, σύμφωνα με το IEC 61508/IEC 62061.        

• 4 προγραμματιζόμενες αναλογικές εισόδους (0-10 V DC, 2-10 V DC, 1-5 V DC και 0/4-20 

mA, και τα αντίστοιχα ανάστροφά τους) με διακριτικότητα 10bit τουλάχιστον. 

•  Είσοδο για PTC θερμίστορ, που θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο κινητήρας, του 

οποίου ελέγχονται οι στροφές, διαθέτει θερμίστορ προστασίας και θα σταματά τον 

κινητήρα όταν η αντίσταση του PTC θερμίστορ αυξάνεται πάνω από την τιμή που 

αντιστοιχεί σε ασφαλή λειτουργία του κινητήρα. Σε περίπτωση σφάλματος, ο ρυθμιστής 

θα πρέπει να εμφανίζει στην οθόνη μηνυμάτων το σχετικό μήνυμα. 
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• 2 προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους για εποπτικό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 0-20 mA και 4-20 mA. Οι  προγραμματιζόμενες έξοδοι θα 

αναμεταδίδουν τουλάχιστον την τιμή των στροφών, του ρεύματος και της ροπής.           

• 2 προγραμματιζόμενα ρελέ για παρακολούθηση του ρυθμιστή από απόσταση. . 

Κατ’ελάχιστο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού στις καταστάσεις : 

ready ( ρυθμιστής σε ετοιμότητα),  Run (λειτουργία), alarm (σφάλμα ρυθμιστή). Οι 

επαφές θα πρέπει να έχουν δυνατότητα για φορτίο 2A, στα 240 V AC.  

• 2 επιπλέον προγραμματιζόμενες ψηφιακές εξόδους NPN / PNP push pull.        

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες είσοδοι – έξοδοι θα πρέπει να καταλήγουν σε αποσπώμενη 

κλεμοσειρά με ελατήρια για την εύκολη σύνδεσή τους.           

Όλες οι αναλογικές και ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι θα πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες 

μεταξύ τους και από την τροφοδοσία και θα πρέπει να αντέχουν μια τάση ελέγχου 2.15 KV DC 

για 1 sec. Για λόγους ασφαλείας, θα γίνουν αποδεκτοί μόνο ρυθμιστές που έχουν ενσωματωμένη 

γαλβανική απομόνωση. 

• Το εσωτερικό τροφοδοτικό για την τροφοδότηση των ψηφιακών εισόδων θα πρέπει να 

έχει γαλβανική απομόνωση από την τάση τροφοδοσίας του ρυθμιστή.      

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες επικοινωνίας : 

• Μία θύρα USB για προγραμματισμό της συσκευής χωρίς χρήση εξωτερικού μετατροπέα 

• Μία σειριακή θύρα RS485 για update λογισμικού ή προγραμματισμό της συσκευής ή 

επικοινωνία μέσω ενσωματωμένου πρωτοκόλλου Modbus RTU με συστήματα 

τηλεμετρίας / τηλε-ελέγχου. 

και να παραδίδεται με το κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού σε περιβάλλον Windows και 

καλώδιο επικοινωνίας  για παρακολούθηση όλων των σημάτων λειτουργίας και ελέγχου. Το 

λογισμικό θα επιτρέπει την αλλαγή παραμέτρων των ρυθμιστών με μεταφορά δεδομένων από 

τον υπολογιστή και αντίστροφα. Το πρόγραμμα και τα στοιχεία των ρυθμιστών θα μπορούν να 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σε περίπτωση όπου ο ρυθμιστής δεν διαθέτει θύρα USB, θα πρέπει να προσφερθούν πέντε 

μετατροπείς RS485 σε USB για το προσωπικό που θα είναι αρμόδιο για την συντήρηση των 

εγκατεστημένων ρυθμιστών. 

Ο ρυθμιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονική θερμική προστασία υπερφόρτισης όπου ο 

χρόνος ενεργοποίησης της προστασίας εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας του κινητήρα, 

το ρεύμα του κινητήρα, τον  χρόνο λειτουργίας και το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα. Η 

συσκευή θα τροποποιεί αυτόματα τον χρόνο ενεργοποίησης του σφάλματος λαμβάνοντας 

υπόψη τη λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες. Σε περίπτωση σφάλματος ο ρυθμιστής θα πρέπει να 

εμφανίζει στην οθόνη μηνυμάτων το σχετικό μήνυμα.          

Ο ρυθμιστής θα διακόπτει με ασφάλεια τη λειτουργία του κάτω από τις παρακάτω συνθήκες, θα 

ενεργοποιεί το ρελέ σφάλματος και θα απεικονίζει με κείμενο το αντίστοιχο σφάλμα: 

•  Υπέρταση   
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•  Υπερθέρμανση 

•  Υπόταση    

•  Υπερφόρτιση 

•  Υπέρ-ρεύμα    

•  Σφάλμα κινητήρα 

•  Σφάλμα Γείωσης   

•  Σφάλμα ρυθμιστή 

Ο ρυθμιστής δεν πρέπει να καταστρέφεται από βραχυκύκλωμα ή σφάλμα γείωσης, ούτε από 

ανοιγοκλείσιμο ρελέ στην έξοδό του.           

Ο ρυθμιστής στροφών θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου και χειροκίνητου reset (επαναφορά 

από σφάλμα). Το αυτόματο reset  θα λειτουργεί μόνο σε υπέρ-ρεύμα, υπέρταση ή υπόταση. Στο 

αυτόματο reset θα υπάρχει προγραμματιζόμενη επιλογή μέχρι 10 προσπαθειών reset ανά 

σφάλμα πριν ο ρυθμιστής σταματήσει τη λειτουργία και δώσει τη δυνατότητα μόνο για 

χειροκίνητο reset. Ο χρόνος επανεκκίνησης μετά από σφάλμα στην αυτόματη λειτουργία θα 

πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος. Για λόγους ασφαλείας ο ρυθμιστής θα πρέπει να διαθέτει 

λειτουργία κλειδώματος του reset σε περίπτωση που ο ρυθμιστής παρουσιάζει σημαντικό 

πρόβλημα.       

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Οδηγίες ηλεκτρικής εγκατάστασης των ρυθμιστών στροφών (απαιτούμενες διατομές 

καλωδίων, ασφάλειες εισόδου, κλπ.,) 

• Πιστοποιητικό CE ( Low voltage directive, EMC directive) και πιστοποιήσεις 

συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω προδιαγραφόμενα πρότυπα.  

• Βεβαίωση MTBF για τους προσφερόμενους ρυθμιστές (average, 60% CL) μεγαλύτερο από 

180.000 ώρες 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Βεβαίωση του οίκου κατασκευής μέσω της οποίας θα δεσμεύεται ότι ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος στην αγορά για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) έτη, 

ή θα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά συμβατά με αυτόν προϊόντα. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι μετρητές παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικοί, τύπου γραμμής με φλάντζες ώστε να 

ταιριάζουν με το μέγεθος του αγωγού και την κλίμακα της παροχής. Η αρχή λειτουργίας των 

μετρητών θα είναι ο Νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, βασιζόμενη στο 

παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c. τεχνικές παλμών (d.c. pulse techniques). Επίσης οι 

μετρητές παροχής θα είναι σχεδιασμένοι για χαμηλή κατανάλωση (low-energy design) με 

αυτόματη μηδενική αντιστάθμιση (automatic zero compensation). 

Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς των μετρητών παροχής θα είναι είτε τοποθετημένοι μαζί με το 

σώμα (αισθητήρας) του μετρητή παροχής (compact) installation), είτε  απομακρυσμένα από το 

σώμα του μετρητή παροχής, εντός ερμαρίου τύπου πίλαρ ή εντός τοπικού ηλεκτρολογικού 

πίνακα, και θα συνδέονται μέσω καλωδίων (remote installation). Στην πρώτη περίπτωση 

(compact installation) o μετρητής (συνδυασμός αισθητήρα και μετατροπέα) θα διαθέτει βαθμό 

προστασίας IP67 σύμφωνα με IEC 60529. Σε περίπτωση απομακρυσμένης τοποθέτησης του 

μετατροπέα, το σώμα του μετρητή παροχής θα τοποθετηθεί εντός φρεατίου το οποίο πιθανόν 

να πλημμυρίσει. Για το λόγω αυτό το σώμα (αισθητήρας) του μετρητή παροχής θα πρέπει πάντα 

να διαθέτει βαθμό προστασίας IP68 και ο μετατροπέας θα διαθέτει βαθμό  προστασίας IP67.  

Στην περίπτωση της remote installation οι συνδέσεις μεταξύ αισθητηρίου-(σώμα) και 

ηλεκτρονικού μετατροπέα θα πραγματοποιούνται μέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης, 

έναντι ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, τα οποία θα εξασφαλίζουν την μεταφορά του σήματος 

χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων. 

Η εγκατάσταση των μετρητών παροχής θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η ακρίβεια της 

μέτρησης και η συμπεριφορά τους από παρακείμενους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος (μέση ή 

χαμηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και άλλους υπάρχοντες αγωγούς νερού, με βάση τις 

προδιαγραφές που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Για το λόγο αυτό ο 

διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει  υποχρεωτικά με την προσφορά του την απαραίτητα 

δήλωση συμμόρφωσης (CE) του προϊόντος που προσφέρει, που θα αναφέρει τη συμμόρφωση 

με τα πρότυπα που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα, που θα πρέπει να είναι τα 

παρακάτω ή ισοδύναμα: 

• ΕΝ 55011 Radiated Emissions (Class B Group 1)  

• ΕΝ 55011 Powerline Conduction (Class B Group 1) 

• EN 61000-4-2 ESD  

• EN 61000-4-3 + Α1:2008 Radiated RF Immunity 

• EN 61000-4-4 Electrical Fast Transients/Bursts 

• EN 61000-4-5 Voltage Surges 
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• EN 61000-4-6 Conducted RF Fields 

• EN 61000-4-11 Voltage Dips and Interruptions 

• EN 61010-1:2001 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement & 

Laboratory use 

Είναι απαραίτητο τα στοιχεία του αισθητηρίου και μετατροπέα με όλες τις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις του κατασκευαστή (π.χ. τύπος, κωδικός, διαστάσεις του αισθητηρίου, ρυθμίσεις του 

μετατροπέα, παράμετροι βαθμονόμησης κ.τ.λ.) και του τεχνικού (εύρος μέτρησης, τιμή 

ογκομέτρησης ανά παλμό κ.τ.λ.) να αποθηκεύονται σε εσωτερική μνήμη που δεν απαιτεί 

μπαταρία. Ο εξοπλισμός θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα, δηλαδή θα μπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό ή την 

παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Αν υπάρχει τέτοια απαίτηση εξοπλισμού ή / και 

λογισμικού τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει αναλυτικά τον εξοπλισμό και το λογισμικό 

που απαιτείται στην προσφορά του. 

Ως αποτέλεσμα της αποθήκευσης των παραμέτρων σε εσωτερική μνήμη θα είναι δυνατόν η 

αλλαγή του μετατροπέα ή του αισθητήριου επί τόπου χωρίς να απαιτείται βοηθητικός 

εξοπλισμός δοκιμών ή λογισμικό ή την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και χωρίς την 

ανάγκη να ο χρήστης να πραγματοποιήσει την εισαγωγή παραμέτρων εκ νέου. 

Τα σώματα των ηλεκτρομαγνητικών μετρητών θα συνδέονται στο δίκτυο μέσω φλαντζών 

κατάλληλης διάτρησης, ανάλογα με την ονομαστική τους πίεση, που θα διαθέτουν στα άκρα 

τους. Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ΕΝ1092-1. Η ονομαστική πίεση 

λειτουργίας PN των αισθητήρων θα είναι τουλάχιστον 16 bar. 

Τα πηνία διέγερσης  θα εφάπτονται εσωτερικά στην επιφάνεια επένδυσης του αισθητήρα.  Η 

εσωτερική επένδυση του αισθητήρα θα είναι EPDM, NBR, PTFE, PP ή άλλο ανάλογο ελαστικό, 

εγκεκριμένο από ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης (π.χ. WRAS, ACS, UL, NSF) για εφαρμογή σε 

πόσιμο νερό. Το υλικό κατασκευής του αισθητηρίου θα είναι carbon steel ή χάλυβας 

τουλάχιστον AISI 316 ενώ ολόκληρο το σώμα θα έχει εξωτερική επικάλυψη  αντιδιαβρωτικής 

εποξεικής βαφής, ελάχιστου πάχους 70 μm.  

Το υλικό των ηλεκτροδίων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, Hastelloy 'C', τιτάνιο ή παρόμοιο, 

εγκεκριμένο για πόσιμο νερό και κατάλληλο για συγκεντρώσεις χλωρίου 2 mg/l εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά.  

Στην περίπτωση της εγκατάστασης απομακρυσμένου τύπου, ο βαθμός προστασίας του 

αισθητήρα θα είναι ΙΡ 68 ελεγμένη κάτω από στήλη ύδατος τουλάχιστον 7 μέτρων και κατάλληλα 

για συνεχή βύθιση καθώς και υπόγεια εγκατάσταση χωρίς φρεάτιο (buriable) σε βάθος 5 μέτρων. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην πρόσφορα του διαγωνιζόμενου καθώς 

και στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια που θα υποβάλει.  
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Θα χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας παλμικού συνεχούς μαγνητικού πεδίου ο οποίος θα 

πρέπει να εντάσσεται εύκολα σε σύστημα τηλεμετρίας με την χρήση κατάλληλων συνδέσεων και 

θα τοποθετηθεί εντός των ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού.  

Ο μετατροπέας θα διαθέτει ένδειξη για την σήμανση της κατάστασης του αγωγού , όταν αυτός 

είναι άδειος (empty pipe detection) καθώς και επαφή ελεύθερης τάσης μέσω της οποίας θα 

μπορεί δίνεται μήνυμα προς άλλα συστήματα τηλεελέγχου. Επίσης  θα διαθέτει ξεχωριστή 

ένδειξη για την αναγγελία σφαλμάτων όταν αυτά ανιχνεύονται από τα αυτοδιαγνωστικά του 

μετατροπέα. Η ανίχνευση της κατάστασης “κενός αγωγός” θα πρέπει να είναι δυνατή σε 

απόσταση έως και 150 μέτρων.  

Οι ηλεκτρονικοί μετατροπείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού και 

χειρισμού χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω της οθόνης 

ενδείξεων θα πρέπει να γίνεται η πλήρης παραμετροποίηση του οργάνου και η επιλογή όλων 

των παραμέτρων, όπως γλώσσα επικοινωνίας, μονάδες μέτρησης, τρόπος αναγραφής ενδείξεων 

κλπ.  

Οι μετατροπείς  θα έχουν τη δυνατότητα της μέτρησης της παροχής και προς τις δύο 

κατευθύνσεις και  θα διαθέτουν μία αναλογική έξοδο και τουλάχιστον δύο ψηφιακή επαφές. 

Κάθε μετατροπέας θα φέρει ενσωματωμένη φωτιζόμενη αλφαριθμητική οθόνη ικανών γραμμών 

και πληκτρολόγιο. Η οθόνη θα είναι πλήρως προγραμματιζόμενη, π.χ. η πρώτη γραμμή της 

οθόνης απεικονίζει την τρέχουσα παροχή σε m3/h ή l/s ή τη συνολική ροή, ενώ οι υπόλοιπες 

γραμμές θα μπορούν να προγραμματιστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη 

δίνοντας πληροφορίες και μηνύματα (π.χ. ρυθμίσεις οργάνου, σφάλμα μετρητή). 

Σε περίπτωση σφάλματος, ο μετατροπέας θα απεικονίζει τους κωδικούς σφαλμάτων με 

συνοπτική περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο NAMUR NE107 και ευανάγνωστες  προτάσεις για 

την διόρθωσή τους. Επίσης θα προβλέπεται διαδικασία πρόσβασης μέσω κωδικού ασφαλείας 

για να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των προκαθορισμένων παραμέτρων. 

Η οθόνη του μετατροπέα θα παρέχει ως ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Εμφάνιση στιγμιαίας ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις),  

• Εμφάνιση αθροιστικής ροής (και κατά τις δύο διευθύνσεις) 

• Εμφάνιση της διαφοράς στην αθροιστική ροή για τις δύο διευθύνσεις  

• Πληροφορίες διάγνωσης 

• Συνθήκες κενού αγωγού 

• Γράφημα παροχής σε μορφή μπάρας 
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μετρητή είναι :   

•  Ακρίβεια (μετατροπέα & αισθητηρίου): ± 0,25% ± 1mm/s ή καλύτερη (στις δύο 

κατευθύνσεις)  επί της πραγματικής μέτρησης της παροχής. Πιστοποίηση ακρίβειας 

OIML R49 Class 1  

• Λόγος R - turndown (= Q3/Q1) ≥-200 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 

2004/22/EE ή τη νεότερη MID 2014/32/EE. 

• Προσαρμογή: Απομακρυσμένη (remote) ή τοπική (compact). Ελάχιστη βαθμό 

προστασίας IP67. Στην περίπτωση εγκατάστασης απομακρυσμένου τύπου ο βαθμός 

προστασίας του αισθητήρα θα είναι IP68. Ο βαθμός IP68 θα είναι εργοστασιακός και όχι 

με τη μορφή kit που εφαρμόζεται κατά την θέση σε λειτουργία. 

• Περίβλημα: Με τοπική οθόνη και πληκτρολόγιο 

• Αριθμός αναλογικών εξόδων: τουλάχιστον 1 αναλογική έξοδος 4 -20 mA με προτόκολλο 

HART 

• Αριθμός ψηφιακών εξόδων: τουλάχιστον 2 

• Γαλβανική απομόνωση: Σε όλες τις εξόδους 

• Δυνατότητα εξόδου τύπου bus (Modbus, Profibus) 

• Τροφοδοσία: 230 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 

• Θερμοκρασίες λειτουργίας περιβάλλοντος: Κατ’ ελάχιστον -20°C ως 60°C 

• Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια για την ροή. 

• Να συγκρατεί τα σήματα εξόδου για ρυθμιζόμενο χρόνο. 

• Να διαθέτει δυο ανεξάρτητους αθροιστές (totalizers) για την παρακολούθηση  και 

απομνημόνευση του συνολικού όγκου του νερού. 

• Να παρέχει αυτόματα αυτοδιαγνωστικά με την έναρξη λειτουργίας και συνεχώς κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί θα έχουν έγκριση τύπου OIML (Organisation 

Internationale de Métrologie Légale) R49 τύπου P . Η παρουσία μίας κατάστασης 

σφάλματος θα προκαλεί την λειτουργία αναμετάδοσης του σφάλματος. Η λειτουργία θα 

είναι ασφαλής από σφάλμα με την επαφή κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής 

λειτουργίας και ανοιχτή σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής της τροφοδοσίας.  Κάθε 

σφάλμα θα συνοδεύεται από συνοπτική περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο  NAMUR 

NE107 . 
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• Για την εγκατάσταση του μετρητή δεν θα απαιτούνται ευθύγραμμα τμήματα 

περισσότερα από 5 διάμετροι (5XDN) πριν το παροχόμετρο και 3 διάμετροι (3ΧDN) μετά 

από αυτό.  Θα υπάρξει η προαιρετική δυνατότητα επιλογής μετρητή που δεν απαιτεί 

καθόλου ευθύγραμμα τμήματα και ο προσφέρον θα προσκομίσει το τεχνικό φυλλάδιο 

που αναφέρει αυτή τη δυνατότητα. 

Ο προγραμματισμός του μετατροπέα θα γίνεται από το πληκτρολόγιό του με δυνατότητα 

αλλαγής παραμέτρων. 

Οι δοκιμές βαθμονόμησης του εργοστασίου θα γίνουν με τα πρότυπα του κατασκευαστή και θα 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 3 σημεία, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά. Ο μετρητής θα 

παραδοθεί με βαθμονόμηση από το εργοστάσιο κατασκευής. Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει 

να διαθέτει εργαστήριο πιστοποίησης EN17025. 

Η ακρίβεια μέτρησης του μετρητή παροχής θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμη, με την ελάχιστη 

«όχληση» και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του μετρητή από τον αγωγό (verification in situ) ή 

την αποσύνδεση του μετατροπέα. Κατά την διάρκεια της επαλήθευσης δεν θα διακόπτεται η 

μέτρηση της παροχής. Για τους ηλεκτρομαγνητικούς μετρητές παροχής θα πρέπει απαραιτήτως 

να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ενός αριθμού παραμέτρων χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή 

τους από το δίκτυο, μέσω κατάλληλου εξωτερικού εξοπλισμού ή/και λογισμικού (νerificator). Οι 

παράμετροι αυτοί αφορούν στον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή και των 

καλωδιώσεών του, ανίχνευση καλωδίου ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος, στον έλεγχο των 

μαγνητικών ιδιοτήτων του αισθητηρίου, καθώς και στη γραμμικότητα των μετρήσεων και στη 

ρύθμιση του μηδενός, τους βασικούς ελέγχους του εξοπλισμού, κλίμακα, λανθασμένοι 

παράμετροι και τα λοιπά. Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των εξόδων του μετρητή 

παροχής. 

Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται με την έκδοση κατάλληλου πιστοποιητικού επαλήθευσης 

το οποίο θα εκδίδεται μόνο για τους μετρητές παροχής που πέρασαν τους ελέγχους και τα 

αποτελέσματα των οποίων δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση μεγαλύτερη από 1% σε σύγκριση 

με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των μετρητών παροχής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενός τέτοιου 

πιστοποιητικού θα δοθεί με την προσφορά. Με τη χρήση τέτοιου εξοπλισμού ή/και λογισμικού 

(νerificator) δίνεται η δυνατότητα ελέγχου του συστήματος in situ χωρίς την ανάγκη να 

αφαιρεθεί από το δίκτυο του νερού. 

Όπου λόγου της χαμηλής παροχής δεν ικανοποιείται την απαίτηση της προδιαγραφής για 0,25% 

ακρίβεια, τότε ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει εναλλακτικά μεγέθη ή μεθόδους για να αυξήσει 

την ακρίβεια. Η χρήση συστολών είναι αποδεκτή αρκεί να δικαιολογείται επαρκώς από τον 

Διαγωνιζόμενο. Επίσης είναι αποδεκτή η χρήση μετρητών παροχής ειδικής κατασκευής με 

ενσωματωμένες συστολές. Ο Διαγωνιζόμενος θα προτείνει τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομικά 

μέθοδο η οποία προκαλεί την ελάχιστη ενόχληση στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  
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• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό  

• Πιστοποιητικό EN17025 του οίκου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Βεβαίωση του οίκου κατασκευής μέσω της οποίας θα δεσμεύεται ότι ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος στην αγορά για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) έτη, 

ή θα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά συμβατά με αυτόν προϊόντα. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Οι μετρητές πίεσης θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της πίεσης του νερού στους τοπικούς 

σταθμούς που πρόκειται να τοποθετηθούν, θα είναι συμπαγών διαστάσεων και  σύμφωνοι με 

την κοινοτική οδηγία PED. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Το διάφραγμα 

μετάδοσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από Al2O3. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος 

είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής 

κατασκευής.  Σε κάθε μετρητή πίεσης θα πρέπει να προβλεφθεί και κατάλληλη βάνα για τον 

εξαερισμό του οργάνου.  

Οι μετρητές πίεσης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ακρίβεια μέτρησης: 0,25 % full scale 

• Εύρος μέτρησης: 0-25 bar  

• Χρόνος απόκρισης: < 0,1 sec 

• Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 – 50 º C 

• Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC 

• Αναλογική έξοδος : 4-20 mA  

• Βαθμός προστασίας: IP 65 

• Υλικό μεμβράνης: Al2O3 
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• Υλικό περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας 

• Σπείρωμα σύνδεσης:G ½ A 

• Ηλεκτρική σύνδεση: 2 αγωγών 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Οι μετρητές στάθμης θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της στάθμης του νερού σε δεξαμενές 

του δικτύου, θα είναι συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής. Αισθητήριο και 

μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος. Η λειτουργία των 

αισθητηρίων μέτρησης στάθμης θα βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Η στερέωσή τους 

θα γίνει με ανοξείδωτο στήριγμα σε σχήμα γωνίας και στριφώνια με τρόπο που να διασφαλίζεται 

η λειτουργία του σωλήνα εξισορρόπησης (διέλευση με στηπιοθλήπτη συγκράτησης) 

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ρευστό: Νερό γεώτρησης ή από πηγές 

• Ακρίβεια μέτρησης: 0,15 % full scale 

• Εύρος μέτρησης: 0-6m 

• Μέγιστη πίεση: 1bar 

• Τάση τροφοδοσίας : 12 – 30 V DC 

• Υλικό περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας 

• Βαθμός προστασίας: IP 68 
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• Θερμοκρασία λειτουργίας : -20 – 50 º C 

• Αναλογική έξοδος : 4-20 mA  

• Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και βραχυκύκλωμα 

• Υδραυλική σύνδεση: εμβαπτιζόμενο  

• Καμία απαίτηση για βαθμονόμηση 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ 

Οι διακόπτες ροής θα εγκατασταθούν στους καταθληπτικούς αγωγούς των γεωτρήσεων ή 

αντλιοστασίων με σκοπό τον έλεγχο Χαμηλή ροή ή έλλειψη νερού στον κλάδο η οποία μπορεί να 

προκαλέσει σημαντική ζημιά και διακοπή λειτουργίας στις αντλίες. 

Η εγκατάστασή τους επί των αγωγών θα πρέπει να γίνεται μέσω σέλλας παροχής και η κοχλίωσή 

τους θα πρέπει να γίνεται μέσω σπειρώματος που θα πρέπει να διαθέτουν.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Μέθοδος μέτρησης : θερμική διασπορά 

• Μήκος : ανάλογο με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης 

• Χρόνος απόκρισης  <20sec 

• Καθυστέρηση εξόδου (hold time) <5sec 

• Εύρος παροχής 0,01 – 1,5m/sec 
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• Υλικό κατασκευής βρεχόμενων μερών AISI304 

• Ένδειξη LED για ρύθμιση – βαθμονόμηση και ένδειξη κατάστασης  

• Μέγιστη πίεση 25 Bar 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50oC 

• Κλάση προστασίας ΙΡ65 

• Τροφοδοσία ρεύματος 24VDC ±10% 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού:: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ΙΡ68  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Στους Σταθμούς τύπου ΤΣΑ κάθε μετρητής παροχής θα συνοδεύεται από δικλείδα σύρτου 

ελαστικής έμφραξης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υφιστάμενη), τα απαραίτητα παρελκόμενα 

σύνδεσης (φλαντζοζιμπώ, φλάντζες, κοχλίες κλπ) 

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα. 

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

Οι δικλείδες σύρτου ελαστικής έμφραξης θα εγκατασταθούν στους τοπικούς σταθμούς, με σκοπό 

τον έλεγχο της παροχής στον κλάδο των δικτύων που θα τοποθετηθούν. Οι δικλείδες θα είναι 

ονομαστικής πίεσης PN16 κοντού σώματος (τύπου F4).        

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά 

το κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη, μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία, 

όπως και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για την συντήρησή τους.   

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN1074-1, EN1074-2 και 

ΕΝ1171, με ελαστική έμφραξη και φλάντζες.  
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Το σώμα της δικλείδας θα έχει ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ19 για την ονομαστική 

διάμετρο (DN), την ονομαστική πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του σώματος και το σήμα ή την  

επωνυμία του κατασκευαστή. 

Η ελαστική επένδυση του σύρτη θα φέρει την ένδειξη ΕΝ681-1. 

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που αντιστοιχεί 

στην ονομαστική τους διάμετρο και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή πτώση πίεσης στο πεδίο 

λειτουργίας τους.  

Οι δικλείδες θα πρέπει να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη εγκοπών 

κ.λ.π., στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών που θα καθιστούν 

προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας.     

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το 

κυρίως μέρος της βάνας να μην αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και να επιτρέπει την 

αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π.        

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 558, Πίνακας 2, βασική σειρά 14.      

Όλα τα υλικά κατασκευής των δικλείδων θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή 

αντοχή σε φθορά και διάβρωση.           

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη GGG-50 κατά ΕΝ1563.  

Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα να είναι 

ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές.         

Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία 

επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα 

ή αστοχία χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη.           

H επιφανειακή προστασία των δικλείδων θα πραγματοποιηθεί με εποξειδική βαφή βαρέως 

τύπου (fusion bonded epoxy) με ελάχιστο πάχος βαφής εσωτερικά και εξωτερικά 250 μικρά 

σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3476 μέρος 1 και EN 14901, πιστοποιημένη από τον οργανισμό 

GSK. 

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης 

ποιότητας Α2.  

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος των 

δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό. 

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και  καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα από EPDM 

ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για την τοποθέτηση οδηγού 

προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE).           

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.   

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του 

βάκτρου θα επιτυγχάνεται με μη εξαρμώσιμη διάταξη στεγανοποίησης με 4 O-rings υψηλής 

αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60οC , χωρίς 

περικόχλιο σύσφιξης και καμία απαίτηση συντήρησης. 

Η κατασκευή του βάκτρου θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 
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• Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 

• Επιθυμητό είναι να εξασφαλίζεται η αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης 

χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το 

σώμα της δικλείδας. 

Το βάκτρο πρέπει να φέρει διάταξη στοπ για να σταματάει στην άνω θέση. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής 

αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη 

στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη 

θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά.   

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας GGG-50 

κατά ΕΝ1563, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής 

αντοχής EPDM ή NITRILE RUBBER κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό, κατάλληλο για πόσιμο νερό, 

ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing). 

Η κίνηση του σύρτη θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάνας.  

Ο χειρισμός των δικλείδων θα πραγματοποιείται με χειροτροχό που θα παραδοθεί μαζί με τις 

δικλείδες. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074 ενός εκ των παρακάτω 

αναγνωρισμένων Ευρωπαικών φορέων DVGW-KIWA-OVGW. 

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ  

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών 

κατασκευασμένων από αμιαντοτσιμέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού όπως 

χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. από την μία πλευρά, ενώ από την 

άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαμέτρου ώστε να συνδέονται με φλαντζωτά 

εξαρτήματα όπως δικλείδες, μετρητές παροχής κλπ και θα εγκατασταθούν στους τοπικούς 

σταθμούς. 
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Οι σύνδεσμοι πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση στην ονομαστική πίεση λειτουργίας, σε 

σωλήνα με εξωτερική διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ των 2 ορίων που περιγράφονται στη 

συνέχεια. Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση επιτρέπεται να είναι μέχρι 2 mm, είτε στο άνω 

όριο (επί έλαττον) είτε στο κάτω όριο (επί μείζον).  

Επίσης, όλοι οι σύνδεσμοι  θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των συνδέσεων 

και την αγκύρωση των συνδεόμενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, μέσω 

ειδικών αγκυρωτικών ελασμάτων που θα φέρουν, τα οποία θα είναι τοποθετημένα εντός ειδικού 

εκτονούμενου δακτυλίου.  

Το σύστημα αγκύρωσης να αποτελείται από αντικαταστάσιμες μεταλλικές διατάξεις 

κατασκευασμένες από μη οξειδούμενο υλικό όπως ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος, τύπου 

ελάσματος προσαρμοσμένες εντός ειδικού εκτονούμενου δακτυλίου.  

Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διαθέτουν εγκρίσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα της 

Ευρώπης όπως DVGW, KIWA, κλπ.  

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να αποτελούνται από ένα μεταλλικό σωληνωτό τμήμα 

ανάλογης διαμέτρου με λεία κωνική εσωτερική διατομή, στο ένα άκρο από ένα μεταλλικό 

δακτύλιο σύσφιξης, ένα ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και ένα σύστημα αγκύρωσης, ενώ στο 

άλλο άκρο  από μία μεταλλική φλάντζα. Η φλάντζα θα έχει, κυκλικές οπές ώστε να είναι δυνατή 

η σύνδεση της με διάφορα φλαντζωτά εξαρτήματα ίδιας ονομαστικής διαμέτρου. Ο δακτύλιος 

σύσφιξης θα έχει διαμόρφωση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή μέσω κοχλιών – εντατήρων, η 

σύσφιξη του ελαστικού δακτυλίου στεγανότητας και του συστήματος αγκύρωσης, μεταξύ του 

συνδέσμου και του ευθέως άκρου σωλήνα. Έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται απόλυτη 

στεγανότητα σύνδεσης αλλά και αποκλεισμός της αξονικής μετατόπισης του αγωγού, στην 

ονομαστική πίεση λειτουργίας PN.  

Θα πρέπει η προσαρμογή του συνδέσμου στο ελεύθερο άκρο σωλήνα να γίνεται χωρίς 

αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου.  Σε κάθε περίπτωση, ο σύνδεσμος μετά την εφαρμογή, θα 

πρέπει να εξαρμώνεται πλήρως και να επαναχρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων 

ή αναλώσιμων υλικών.  Επίσης οι σύνδεσμοι θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης 

ευθύγραμμων τμημάτων αγωγών όλων των τύπων με φλαντζωτά εξαρτήματα, με ταυτόχρονη 

αγκύρωση και ελάχιστη γωνιακή εκτροπή 7. 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα πρέπει να έχουν διάτρηση φλάντζας σύμφωνα με το ΕΝ 1092-2.  

Τέλος οι σύνδεσμοι με φλάντζα σε ότι αφορά το άκρο τους που δεν έχει φλάντζα, θα 

συνοδεύονται από τους αντίστοιχους κοχλίες – εντατήρες, περικόχλια και ροδέλες, από 

ανοξείδωτο χάλυβα, με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύσφιξη του ελαστικού στεγανωτικού 

δακτυλίου. Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν ονομαστική Πίεση Λειτουργίας PN16 

bar.  
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Για μεγάλο εύρος εφαρμογής απαραίτητο είναι οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι να διαθέτουν 

ειδικό εκτονωμένο αρθρωτό δακτύλιο. Επιθυμητό είναι να έχουν εύρος εφαρμογής επί 

εξωτερικής διαμέτρου αγωγών, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.  

Οι προσφερόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα κατασκευής: 

ISO 2531, EN545, EN598, EN 969.  

Υλικό κατασκευής των μεταλλικών μερών (σώματος και δακτυλίων σύσφιξης): Ελατός 

χυτοσίδηρος τουλάχιστον GGG40 σύμφωνα με το ΕΝ-GJS-450-10.  

Προστατευτική βαφή: Ενδεικτικά RESICOAT (εποξικό επίστρωμα πούδρας) με επικάλυψη 

ελάχιστου  πάχους 250 μm. και με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό σύμφωνα 

με το GSK  και το ΕΝ 14901.  

Υλικό κατασκευής κοχλιών και περικοχλίων: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (A2)  ή AISI 316 (A2)  

με επικάλυψη από TEFLON για προστασία από το φαινόμενο στομώματος - αρπάγματος.           

Υλικό κατασκευής στεγανωτικών δακτυλίων: NBR σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 682 ή ΕPDM 

σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ 681-1, με έγκριση καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό και 

αντοχή στην θερμοκρασία τουλάχιστον από 0C  έως  +50C.  

Υλικό κατασκευής αγκυρωτικών ελασμάτων: Μεταλλικό υλικό, από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

ορείχαλκο.        

Υλικό κατασκευής εκτονούμενου αρθρωτού δακτυλίου: ειδικό συνθετικό υλικό κατάλληλο για 

χρήση σε πόσιμο νερό. Ο ειδικός αυτός δακτύλιος θα χρησιμοποιείται για την επίτευξη του 

μεγάλου εύρους εφαρμογής επί των εξωτερικών διαμέτρων των συνδεόμενων αγωγών ενώ 

ταυτόχρονα θα αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση του ελαστικού στεγανότητας  και η 

γρήγορη γήρανσή του.             

Κάθε σύνδεσμος θα παραδίδεται έτοιμος για χρήση, μονταρισμένος και θα φέρει ανάγλυφη 

σήμανση ΡΝ (ονομαστική πίεση λειτουργίας), Φ (περιοχή εξωτερικών διαμέτρων) και DN 

(ονομαστική διάμετρος φλάντζας). 

Οι σύνδεσμοι με φλάντζα θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή σύνδεση και αγκύρωση 

αγωγών όλων των υλικών. Για την επίτευξη της παραπάνω απαίτησης θα πρέπει το εύρος 

εφαρμογής τους  να είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τις 

διαφοροποιήσεις στις διαμέτρους αγωγών. το απαιτούμενο εύρος εφαρμογής θα πρέπει 

απαραίτητα να καλύπτει όλες τις παρακάτω διατομές. Στο παρακάτω απαιτούμενο εύρος γίνεται 

αποδεκτό στο άνω ή στο κάτω όριο κατά μείζον απόκλιση μέχρι 2mm. Δε γίνεται αποδεκτή 

απόκλιση και στα δύο όρια (και στο άνω και στο κάτω) παρά μόνο στο ένα όριο. 

• Διάμετρος DN80: Απαιτούμενο εύρος εφαρμογής 86-105mm, 
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• Διάμετρος DN150: Απαιτούμενο εύρος εφαρμογής 154-190 mm, 

• Διάμετρος DN200: Απαιτούμενο εύρος εφαρμογής 192-230 mm  

• Διάμετρος DN300: Απαιτούμενο εύρος εφαρμογής 315-355mm και 

• Διάμετρος DN400: Απαιτούμενο εύρος εφαρμογής  392-433 mm  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ  

Προμήθεια αρδευτικών κρουνών ελατού χυτοσιδήρου πίεσης λειτουργίας PN16, με διπλή ή μονή 

φλάντζα μόνο στο κάτω μέρος με απευθείας σύνδεση στο σώμα του κρουνού. 

Θα περιλαμβάνουν: ένα στατικό παροχόμετρο υπερήχων, ικανό να μετρήσει πολύ χαμηλές 

παροχές που ξεκινούν από 1,5 l / s, εξοπλισμένο με πομπό για την καταμέτρηση παλμών (1 κάθε 

100 lt.). 

Μια σωληνοειδή βαλβίδα διαφράγματος με ρυθμιζόμενους χρόνους λειτουργίας, τυπική πίεση 

λειτουργίας 1-16 bar; Εναλλακτικά, για χαμηλότερες πιέσεις λειτουργίας, κιτ με ελατήριο + 

εξαιρετικά μαλακό διάφραγμα για άνοιγμα σε χαμηλές πιέσεις ξεκινώντας από τα 0,3 bar. 

Ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελέγχου που αποτελείται από: δισταθή σωληνοειδή βαλβίδα με 

διαχωρισμό ρευστού και ενσωματωμένο χειροκίνητο έλεγχο 3 θέσεων. Ηλεκτρονική μονάδα 

εξαιρετικά χαμηλής ισχύος υψηλής τεχνολογίας για τη διαχείριση δεδομένων και παραμέτρων 

λειτουργίας. Πρέπει να επιτρέπει την αποθήκευση τουλάχιστον 10.000 κύκλων λειτουργίας, με 

τη δυνατότητα, μόλις καλυφθεί το όριο, να συνεχιστεί η αποθήκευση σε κυκλική λειτουργία 

διαγράφοντας τις παλαιότερες εγγραφές και προσθέτοντας τις νέες, ή, να εμποδίσει την 

αποθήκευση περιμένοντας τη λήψη μίας κάρτας που παρέχεται από τον φορέα διαχείρισης. 

Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό, πλήρως στεγανοποιημένο, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 
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IP67, ενεργειακά αυτόνομο για τουλάχιστον 10 χρόνια με μπαταρία λιθίου τοποθετημένη σε 

ειδικό χώρο. 

Εξάρτημα σύνδεσης από γαλβανισμένο χάλυβα, ίσιο ή καμπύλη 90°, φλαντζωτό ή απευθείας 

συνδεδεμένο στο σώμα του υδρομέτρου, ή σε μια τρελή φλάντζα περιστρεφόμενη κατά 360° 

από ελατό χυτοσίδηρο. 

Οι φλάντζες και οι κοχλίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην προμήθεια. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Βεβαίωση του οίκου κατασκευής μέσω της οποίας θα δεσμεύεται ότι ο προσφερόμενος 

εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος στην αγορά για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε (5) έτη, 

ή θα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά συμβατά με αυτόν προϊόντα. 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ  

Απομακρυσμένο σύστημα μετάδοσης που πρέπει να εξασφαλίζεται από μονάδα ραδιοπομπού 

ελεύθερης ζώνης που λειτουργεί με τεχνολογία LoRaWan σε συχνότητα 868MHz που δεν 

υπόκειται σε κρατική παραχώρηση για την αποστολή δεδομένων στην μονάδα λήψης σημάτων 

(συγκεντρωτής).  

 

Εγγυημένη εμβέλεια σημάτων: 1 χλμ στο αστικό περιβάλλον και >8 χλμ στο ανοικτό περιβάλλον. 

Συνεχής μετάδοση δεδομένων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Αυτόνομη παροχή 

ενέργειας εξαιρετικά χαμηλής ισχύος μέσω εσωτερικής μπαταρίας λιθίου μεγάλης διάρκειας 

ζωής (τουλάχιστον 10 έτη). Ανθεκτικό πλαστικό σώμα, κατάλληλο για υπαίθριες εφαρμογές, 

πλήρως στεγανό με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67. Πλήρης, με κεραία τοποθετημένη σε 

μη προσβάσιμο χώρο, εξαιρετικής αντοχής και πλήρως στεγανοποιημένη, σχεδιασμένη να 

λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους. 
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Όλα τα ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά εξαρτήματα πρέπει να έχουν ελάχιστο βαθμό προστασίας 

τουλάχιστον IP67. Το περίβλημα προστασίας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304 και να είναι εξοπλισμένο με αντικλεπτική διάταξη με καταγραφή συναγερμού, 

αποκοπή παροχής νερού και μετάδοση στο κέντρο διαχείρισης. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει 

συναγερμός για μη εξουσιοδοτημένη ροή άρδευσης ή εάν διέρχεται νερό μέσα στο υδρόμετρο 

υπερήχων χωρίς να υπάρχει ενεργοποίηση από το χρήστη, πρέπει να ανιχνεύεται, να 

καταγράφεται και να σημαίνει αμέσως συναγερμός στο κέντρο διαχείρισης. Ρυθμιζόμενος 

περιοριστής παροχής, επιλογής του φορέα διαχείρισης κατά την διάρκεια της προμήθειας. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΚΑΡΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 

Προμήθεια της ηλεκτρονικής κάρτας χρήστη, μικρού μεγέθους με βαθμό προστασίας 

τουλάχιστον IP67, που θα παρέχεται στο χρήστη για την ενεργοποίηση των αρδευτικών κρουνών. 

Πρέπει να λειτουργεί με  μικροεπεξεργαστή, ρολόι και ημερολόγιο. Σύνδεση με τον αρδευτικό 

κρουνό άρδευσης μέσω βύσματος ή/και ασύρματα μέσω τεχνολογίας bluetooth μικρής 

εμβέλειας. Δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης, σε μη πτητική μνήμη, των τελευταίων 

τουλάχιστον 5.000 λειτουργιών που πραγματοποιήθηκαν από το χρήστη με τα ακόλουθα 

στοιχεία για κάθε σημείο λήψης; ημερομηνία και ώρα ανοίγματος, διάρκεια ανοίγματος σε λεπτά 

και όγκο που λαμβάνεται σε κυβικά μέτρα; και ανάλυση κλεισίματος. Εξοπλισμένη με 

αλφαριθμητική οθόνη και κουμπιά. 

Πρέπει να είναι προγραμματιζόμενη στον υπολογιστή αποκλειστικά μέσω μιας ειδικής διεπαφής, 

καθορίζοντας την διαθεσιμότητα του νερού, τις μέγιστες ποσότητες/χρόνους για κάθε άρδευση, 

τις βάρδιες και τους χρόνους απόσυρσης, τη μέγιστη αναβολή του ανοίγματος σε λεπτά 

(αναβαλλόμενα ανοίγματα), το όνομα του χρήστη και τους κωδικούς των ενεργοποιημένων 

αρδευτικών κρουνών, τον χρόνο σε λεπτά μετά την οποία η παροχή του νερού θα σταματήσει αν 

δεν λαμβάνονται παλμοί από το υδρόμετρο (χρονικό όριο για την έλλειψη παλμών). Πρέπει να 

είναι σε θέση να λειτουργεί, ακόμη και την ίδια στιγμή, σε τουλάχιστον 30 αρδευτικούς κρουνούς 

με ενιαία ή διαφορετική διαθεσιμότητα καθορίζοντας παραμέτρους για κάθε κρουνό άρδευσης. 

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εγγυημένη από μια μπαταρία λιθίου για 
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ελάχιστη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5 ετών, εύκολη να βρεθεί στην αγορά. Πρέπει να λειτουργεί 

φυσιολογικά μεταξύ 0° C και 70° C. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Προμήθεια ηλεκτρονικής κάρτας για τον χειριστή, με μονάδα μικροεπεξεργαστή βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP67, για αποκλειστική χρήση του προσωπικού της Υπηρεσίας. Πρέπει 

να γίνεται με μικροεπεξεργαστή, ρολόι και ημερολόγιο. Σύνδεση με τον αρδευτικό κρουνό μέσω 

βύσματος ή/και ασύρματα μέσω τεχνολογίας bluetooth μικρής εμβέλειας. Πρέπει να επιτρέπει 

την πρόσβαση στους αρδευτικούς κρουνούς λειτουργώντας ως πασπαρτού.  

Μέσω αυτής, είναι δυνατό το άνοιγμα και κλείσιμό τους, ο έλεγχος της λειτουργικότητας του 

αρδευτικού κρουνού, ο προσδιορισμός του συνολικού όγκου του νερού που λαμβάνεται από 

κάθε χρήστη, η πρόσβαση και λήψη της βάσης δεδομένων (κινήσεις που πραγματοποιούνται 

από όλους στον αρδευτικό κρουνό) με τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων στο κέντρο 

διαχείρισης, η προβολή της ακολουθίας των λήψεων από τους ενεργοποιημένους χρήστες, η 

πιθανή ακύρωση των εγγραφών (μόνο εάν η βάση δεδομένων έχει αντιγραφεί προηγουμένως). 

Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της πολυεπίπεδης κάρτας, η οποία είναι 

ευανάγνωστη ή ακόμα και τροποποιήσιμη σύμφωνα με τον χειριστή. Η ηλεκτρονική κάρτα 

χειριστή πρέπει να επιτρέπει τη μόνιμη αποθήκευση τουλάχιστον των τελευταίων τουλάχιστον 

5.000 κινήσεων που πραγματοποιούνται στους αρδευτικούς κρουνούς και την ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση των συναγερμών. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ 

«Πύλη» που λαμβάνει δεδομένα που μεταδίδονται από τις μονάδες των αρδευτικών κρουνών 

και τα αποστέλλει στο Κέντρο Διαχείρισης. Μια αμφίδρομη επικοινωνία με τις μονάδες των επί 

τόπου κρουνών άρδευσης. Χρήση της ελεύθερης ζώνης του LoRa ™ με συχνότητα που δεν 

υπόκειται σε κρατική παραχώρηση. Εγγυημένη εμβέλεια σημάτων: 1 χλμ στο αστικό περιβάλλον 

και >8 χλμ στο ανοικτό περιβάλλον. 

Πρέπει να εγγυάται την επικοινωνία με τουλάχιστον 10.000 μονάδες στο πεδίο (κρουνοί 

άρδευσης). Πρέπει να είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή με λειτουργικό σύστημα Linux, 

διασύνδεση Ethernet και μόντεμ 3G για την αποστολή των δεδομένων στο κέντρο. 

Κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο επικοινωνίας για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των 

δεδομένων και τη διασφάλιση υψηλής αντοχής σε τυχόν παρεμβολές. Κατασκευασμένο από 

ανθεκτικό υλικό, πλήρως σφραγισμένο, κατάλληλο για εξωτερικό περιβάλλον σε οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες. Ελάχιστη προστασία IP67. Δυνατότητα εναλλακτικής παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος: AC 220V ή 11-30 VDC αν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015  

• Δήλωση αποδοχή της συγκεκριμένης προμήθειας από τον οίκο κατασκευής  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από τον οίκο κατασκευής  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (SERVER PC) 

Ο server θα έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Τύπος: Server  

• Επεξεργαστής: τουλάχιστον 4 πυρήνων 

• Συχνότητα τουλάχιστον 1,70 GHZ 

• Τύπος μνήμης: DDR4- 2400MHz 

• Cache Memory: ≥ 16MB 

• Μνήμη: ≥ 16GB 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και 
Προμήθεια - Εγκατάσταση ΚΣΕ Τηλεμετρίας Πιλοτικής Λειτουργίας» 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   -52- 

• Σκληρός Δίσκος: ≥ 120GB SSD 

• Λειτουργικό πρόγραμμα: Windows Server 8 ή νεότερο 

• Θύρες επικοινωνίας :4 X Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Οπτικός Δίσκος: DVD-R 

• Υποδοχές δίσκων: Μέχρι 10x2.5” hot plug HDD ή μέχρι 8 x 2.5” hot plug SSD ή μέχρι 4 x 

3.5” hot plug HDD ή μέχρι 4 x 3.5” cabled (non-hot plug).  

• Raid Controllers: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H730P, PERC H830 

• Παρελκόμενα: Ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο  

• Επιπλέον λογισμικά :Antivirus, Microsoft Office, Λογισμικά εφαρμογής 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CLIENT PC) 

Ο υπολογιστής (Client PC) θα έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές : 

• Τύπος: Mini tower  

• Επεξεργαστής: τουλάχιστον 4 πυρήνων 

• Τύπος μνήμης: DDR4- 2400MHz 

• Cache Memory: ≥ 16MB 

• Μνήμη: ≥ 16GB 

• Σκληρός Δίσκος: ≥ 120GB SSD 

• Λειτουργικό πρόγραμμα: Windows 10 ή νεότερο 
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• Θύρες επικοινωνίας : Ethernet 10/100/1000 Mbps 

• Οπτικός Δίσκος: DVD-R 

• Παρελκόμενα: Ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο  

• Επιπλέον λογισμικά :   Microsoft Office 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΟΘΟΝΕΣ SERVER/ CLIENT PC 

Οι οθόνες των Server/ Client PC θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

• Τεχνολογία: LED  

• Διαγώνιος: 27’’  

• Ανάλυση: τουλάχιστον FHD 1920X1080 στα 60Hz 

• Δυναμική αντίθεση: τουλάχιστον 1000:1 

• Χρώματα: τουλάχιστον 15 εκ χρώματα 

• Χρόνος απόκρισης: τουλάχιστον 8ms  

• Συνδέσεις: HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini display port 1.2, USB 3.4 (4) 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  
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• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

RACK 19’’ 

Ο εξοπλισμός του ΚΣΕ θα εγκατασταθεί εντός Rack 19'' ύψους 42 U ο οποίος θα πρέπει να φέρει 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

• Να είναι στιβαρής κατασκευής  

• Να διαθέτει 2 πόρτες (μία εμπρός και μια πίσω) 

• Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας  

• Να διαθέτει αποσπώμενα πλαϊνά καλύμματα 

• Δυνατότητα επιπλέον τοποθέτησης εξοπλισμού στο πίσω μέρος του Rack 

• Ύψος 42U 

• Πλάτος 600mm 

• Βάθος 900mm 

• Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό εξαερισμών (άνω - κάτω) 

• Να διαθέτει 2 κεντρικά σημεία γειώσεων (με βίδες ασφαλείας)  

• Να διαθέτει πλαϊνές αναμονές για σύνδεση/ επέκταση 2 ή/ και περισσοτέρων Rack 

Υλικό κατασκευής: Λαμαρίνα πάχους ~1,5mm με αντοχή σε φορτία ~800Kgr με ηλεκτροστατική 

πολυεστερική βαφή πούδρας  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  
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ΟΘΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η οθόνη απεικόνισης των ενδείξεων και της λειτουργικής κατάστασης των τοπικών σταθμών θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τύπος: LED  

• Διαγώνιος: Tουλάχιστον 55’’ 

• Ευκρίνεια τουλάχιστον 4K Ultra HD 

• Μέγιστο Refresh Rate: 50Ηz  

• Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 X 2160 

• Ελληνικό menu 

• Συνδεσιμότητα: Wifi, RG In (2 RF/ Sat), Optical Dig. Output, HDMI 6G, LAN, RS-232, USB 

2.0, Cl Slot, Headphones,  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

UPS ΚΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΙΣΧΥΣ ≥ 3ΚVA 

Τάση εισόδου 220V+15%-20% 

Τάση εξόδου 220V+/- 3% (+μέγιστη,-ελάχιστη) 

Κυματομορφή εξόδου Ημιτονική 

Μέγιστη παραμόρφωση (THD) 5% 
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Μέγιστη υπερφόρτωση 
125% με ΔΕΗ παρών και 110% σε λειτουργία με 

μπαταρίες για 10 λεπτά 

Χρόνος αυτονομίας σε πλήρες φορτίο τουλάχιστον 20 λεπτά 

Χρόνος μεταγωγής < 2msec 

Απόρριψη θορύβου τουλάχιστο 120db 

Φίλτρο εισόδου - εξόδου ΝΑΙ 

Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40C 

Υγρασία Τουλάχιστο 90%(non condensing) 

Τύπος συσσωρευτών και σύστημα φόρτισης 

Κλειστού τύπου μολύβδου, χωρίς συντήρηση, 

φορτιζόμενοι από φορτιστή ελεγχόμενο από 

μικροεπεξεργαστή 

Γαλβανική απομόνωση του φορτίου από τη ΔΕΗ Απαραίτητη 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσεως ΔΕΗ ΝΑΙ 

Ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας UPS από τους 

συσσωρευτές 
ΝΑΙ 

Ενδεικτικές λυχνίες ετοιμότητας λειτουργίας UPS  ΝΑΙ 

Ενδεικτικές λυχνίες/ηχητικά σήματα γιά κατάσταση 

Alarm 
ΝΑΙ 

Ενδείξεις: 

Ακουστικές - οπτικές ενδείξεις και ηλεκτρικές 

επαφές για σύνδεση στο PLC: υπερφόρτωση, 

battery low, λειτουργία UPS. 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ 

Δυνατότητα συνεχούς αυτοελέγχου και αυτόματης 

ειδοποίησης με Alarm για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
ΝΑΙ 

-  Χαμηλής/υψηλής τάσης συσωρευτές ΝΑΙ 
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-  Ο χρόνος αυτονομίας πλησιάζει στο τέλος ΝΑΙ 

-  Τάση εισόδου-εξόδου του UPS χαμηλή, κατάσταση 

υπερφόρτωσης. 
ΝΑΙ 

-  Οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση ΝΑΙ 

-  Εξάντληση χρόνου αυτονομίας ΝΑΙ 

Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος / 

μετασχηματιστή 
ΝΑΙ 

Υψηλή θερμοκρασία κυκλωμάτων UPS ΝΑΙ 

Κάλυψη των προδιαγραφών αμφοτέρων των 

κατηγοριών Α και Β, ANSI/IEEE C 62.41 και 45. 
Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό CE  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA) ΤΣΕ - ΚΣΕ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί και αναπτυχθεί ένα 

σύστημα SCADA, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο με τα επί μέρους συστήματα αυτοματισμού 

(PLC). Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Κεντρικός έλεγχος των λειτουργικών συστημάτων μέσω της συγκέντρωσης, 

επεξεργασίας και απεικόνισης όλων των ορισμένων μεταβλητών, όπως των μετρήσιμων 

τιμών, μηνυμάτων λειτουργίας και μηνυμάτων σφαλμάτων. 

• Αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία μακράς διάρκειας για μελλοντική ανάλυση στη 

μορφή αναφορών και γραφημάτων. 

• Αναπαραγωγή υπολογισμών μέσω της αριθμητικής ή λογικής σύνδεσης δεδομένων 

επεξεργασίας. 
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• Απεικόνιση του λειτουργικού και διαδικαστικού συστήματος σε δυναμική μορφή μιμικού 

διαγράμματος με γραφικές απεικονίσεις όλων των απαιτούμενων αναλογικών και 

ψηφιακών μεγεθών. 

• Απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στη μορφή γραφημάτων και πινάκων. 

• On line παραμετροποίηση του συστήματος με τη χρήση φιλικών, εύχρηστων διαλογικών 

μενού οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων βοήθειας. 

• Καταχώρηση όλων των δεδομένων και των status λειτουργίας. 

Βασικές απαιτήσεις συστήματος 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τεχνολογίες αιχμής όσον αφορά τη δομή και 

λειτουργία του σαν ένα σύστημα επεξεργασίας και ελέγχου. Πρέπει να είναι ένα σύγχρονο 

σύστημα που θα διαθέτει ελκυστικό σύστημα αλληλεπίδρασης με το χρήστη (user interface), 

ανοιχτό σε εφαρμογές γραφείου, με σύνθετες αλλά αξιόπιστες λειτουργίες, επαρκές για να 

διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και βαθμωτό για απλούστερες ή πιο σύνθετες 

εφαρμογές., ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να υποστηρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν ως θέσεις εργασίας ή και σαν servers θα 

μπορούν να διαχειριστούν τα προγράμματα τύπου Microsoft Windows. Το λογισμικό του 

συστήματος ελέγχου θα μπορεί να προσφερθεί είτε ως ολοκληρωμένο πακέτο ή σαν εκτελέσιμο 

πακέτο (runtime). 

Για την περίπτωση που θα χρειαστεί να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες το σύστημα θα μπορεί 

να επεκταθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη χρήση της λειτουργίας αναβάθμισης της 

ποσότητας των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

διασύνδεση με άλλες συσκευές και εφαρμογές διαφόρων κατασκευαστών μέσω τυποποιημένων 

λογισμικών interface OPC. 

Επιπροσθέτως των βασικών πακέτων θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του συστήματος με 

τη χρήση προαιρετικών πακέτων. Αυτά θα πρέπει να ενσωματώνονται στο περιβάλλον του 

χρήστη επαρκώς, ενώ δεν επιτρέπεται η μετάβαση με χρήση για παράδειγμα συνδυαστικών 

πλήκτρων (όπως alt-tab ή ctrl-esc) μεταξύ των διαφόρων πακέτων, για λόγους ασφαλείας. 

Εξυπηρετητής (server) 

Συστήματα με πολλές θέσεις εργασίας μπορούν να βασίζονται στο μοντέλο client/server. Ο 

server χρησιμοποιεί το λογισμικό τύπου Microsoft Windows, με προδιαγραφές ασφαλείας, 

μηχανισμούς του λειτουργικού συστήματος, θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κεντρικά 

ζητήματα, όπως ο συντονισμός των επί μέρους διαδικασιών και την αρχειοθέτηση. Οι clients που 

λειτουργούν κάτω από τύπου Microsoft Windows χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του server. 

Επικοινωνούν με τον server μέσω του δικού τους τερματικού δικτύου, το οποίο τους επιτρέπει 
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και τη σύνδεση με το επίπεδο του γραφείου. Τα τυποποιημένα πρωτόκολλα TCP/IP 

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών εργασίας, μέσω δικτύου 

Βιομηχανικού Ethernet ή Profinet. Επειδή οι clients αναζητούν αυτόματα τους servers, οι οποίοι 

τους έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορούν πολύ εύκολα να ενεργοποιηθούν 

μεταγενέστερα χωρίς επιπτώσεις. 

Το λογισμικό τύπου Microsoft Windows Server επιλέγεται ως η πλατφόρμα για το σύστημα 

ελέγχου του server και θα πρέπει να είναι δυνατή η διασύνδεση μέχρι 32 clients. Όλα τα 

δεδομένα παραμετροποίησης και επεξεργασίας βρίσκονται κεντρικά σε έναν φάκελο έργου σε 

δίσκο, συνήθως του server, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμα εύκολα για να γίνουν 

αλλαγές από οποιοδήποτε άλλο σταθμό (online configuration). Ο client παρ’ όλ’ αυτά μπορεί να 

διαθέτει ο ίδιος τοπικά εικονίδια και τοπικές ενέργειες επεξεργασίας, ώστε να μπορεί να 

επιταχύνει την επιλογή των εικονιδίων και να αποφορτιστεί επιλεκτικά ο server. Αλλαγές στα 

δεδομένα της εφαρμογής μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας χωρίς να 

διακοπεί η λειτουργία επεξεργασίας. 

Σύνδεση μέσω WEB (WEB Navigator) 

Το σύστημα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης Internet/Intranet. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί ο κάποιος να αναλάβει την εποπτεία και των έλεγχο των εγκαταστάσεων 

αυτοματισμού μέσω intranet ή internet, χωρίς να χρειάζεται σχεδόν καμία αλλαγή στο 

configuration. Στην περίπτωση που θα υφίσταται επικοινωνιακή γραμμή υψηλής ταχύτητας θα 

είναι δυνατή η ανανέωση των πληροφοριών ακριβώς όπως και on site. Κάτι τέτοιο δίνει τη 

δυνατότητα σε κάποιον να αναλάβει τη διαχείριση μιας εγκατάστασης από οποιοδήποτε σημείο 

του κόσμου βρίσκεται. 

Για την πραγματοποίηση αυτής της δομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Web Navigator Server 

ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με ικανό αριθμό clients-θέσεων εργασίας, που ορίζονται 

ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. Θα υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση 

3 (τριών) τουλάχιστον Web clients με δυνατότητα εξυπηρέτησης (μελλοντική αναβάθμιση) μέχρι 

50 Web clients. Τα δικαιώματα πρόσβασης ενός client θα ορίζονται από το σύστημα διαχείρισης 

χρηστών στο server του συστήματος ελέγχου. Η όλη δομή επικοινωνίας στηρίζεται στο 

πρωτόκολλο HTTP με ActiveX και θα διαθέτει σύγχρονους μηχανισμούς ασφαλείας. Μια τέτοια 

δομή είναι η πλέον εύχρηστη και λειτουργική για συστήματα με διανεμημένο έλεγχο και πολλά 

σημεία επιστασίας, όπως είναι τα συστήματα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και επεξεργασίας 

λυμάτων. 

Χαρακτηριστικά συστήματος 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή 
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• Εκτελέσιμο σε όλα τα εμπορικά PC  

• 100% 32 ή 64 bit λογισμικό, αναπτυγμένο για το τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα 

τύπου Microsoft Windows. 

• Κύριος υπολογιστής (server) τύπου Microsoft Windows server 

• Θέση εργασίας (client) τύπου Microsoft Windows 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας εξαρτήματα και προγράμματα από τον χώρο 

της πληροφορικής (π.χ. κάρτες δικτύων) 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως single-user ή multi-user σύστημα με τη δομή client/server 

• Επικοινωνιακές δυνατότητες μέσω Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, MPI, Modbus, 

FDL, DDE, DCOM, OPC 

• Μονάδες ΗΜΙ 

• Γραφικό σύστημα για απεικόνιση και επεξεργασία ορισμένων από τον χρήστη 

χρησιμοποιώντας αντικείμενα pixel-graphic (Windows, OLE, OCX, ActiveX αντικείμενα), 

με τη δυνατότητα να γίνονται όλες οι ιδιότητες δυναμικές και με on line configuration. 

Μία βιβλιοθήκη function block χρησιμεύει ως βοήθημα για τη δημιουργία εικονιδίων. 

• Σύστημα σήμανσης για την ανίχνευση και αρχειοθέτηση γεγονότων με δυνατότητες 

απεικόνισης και ελέγχου, σύμφωνα με DIN 19235. Κατηγορίες μηνυμάτων ελεύθερης 

επιλογής, απεικόνιση μηνύματος και καταχώρηση, ταξινόμηση ελεύθερης επιλογής όταν 

είναι κάποιος on line. 

• Αρχειοθέτηση process data για ανίχνευση, αρχειοθέτηση και συμπίεση μετρούμενων 

τιμών, για παράδειγμα για απεικόνιση καμπύλων και πινάκων και άλλες διαδικασίες, 

κεντρική αποθήκευση δεδομένων σε archive server. 

• Σύστημα αναφοράς και καταχώρησης για τα χρονικά ελεγχόμενα ή οδηγούμενα από τα 

συμβάντα μηνύματα, καταχωρήσεις χειριστών, περιεχόμενα αρχείων και τρέχοντα 

δεδομένα στη μορφή των αναφορών χρηστών (process data) ή τεκμηρίωση εφαρμογής 

σε ευέλικτη διάταξη ελεύθερης επιλογής. 

• Λειτουργίες διαδικασιών για τη σχηματοποίηση εφαρμογών και τη σύνταξη κειμένων 

(script) χρησιμοποιώντας Visual Basic Script ή ANSI-C. 

• Διασυνδέσεις προγραμματισμού (API) είναι διαθέσιμες για όλες τις μονάδες εφαρμογής 

του συστήματος ελέγχου και παρέχουν τη δυνατότητα για την προσπέλαση δεδομένων 

και λειτουργιών. Μία βιβλιοθήκη λειτουργιών επιτρέπει τον προγραμματισμό 
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ανεξάρτητων εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκταθεί η βασική 

λειτουργικότητα. 

• Ανοιχτές συνδέσεις διεπαφής (interfaces) 

• Πρέπει να είναι δυνατή η απεικόνιση μέχρι 25 παραθύρων γραφικών ανά image και 80 

καμπυλών ανά παράθυρο. 

• Μέχρι 50.000 μηνύματα και 10x256 κείμενα μηνυμάτων μπορούν να δημιουργηθούν 

• Η πρόσβαση στις λίστες δεδομένων γίνεται μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης βάσης 

δεδομένων (ODBC/SQL), C-API ή OLE-DB. 

• Ενσωμάτωση μπλοκ εφαρμογών Windows (ActiveX controls) 

• Μεταφορά δεδομένων μέσω άλλων προγραμμάτων Windows μέσω διασύνδεσης OPC. 

• Βοηθοί επέκτασης εφαρμογών μέσω βοηθών χρηστών και Visual Basic 

• Διασύνδεση προγραμματισμού API με πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου συστήματος. 

• Σύνδεση με κάθε είδους ευρέως διαδεδομένου PLC 

• Διαχείριση χρηστών με 999 ομάδες εξουσιοδότησης και 128 ομάδες χρηστών 

Ενιαίο interface προσαρμοσμένο στα Windows 

Με το σύστημα ελέγχου, μπορεί να γίνει διαφανής διαχείριση των συμβάντων και 

βελτιστοποίηση μέσω ανεξάρτητα παραμετροποιημένων interfaces. Διαθέσιμες λειτουργίες 

μπορούν να διασφαλίσουν την επαρκή και αξιόπιστη λογική εκτέλεσης των διαδικασιών. Η 

σχεδίαση του user interface πρέπει να προσφέρει ευέλικτη και κατάλληλη απεικόνιση της 

διαλογικής λειτουργίας του process. Για καλύτερη εποπτεία η απεικόνιση θα μπορεί να 

επιμεριστεί σε τομέα γενικής εποπτείας, τομέα εργασίας και τομέα πλήκτρων. Θα διατίθενται 

βοηθοί (wizards) για να δημιουργούν αυτόματα έναν εργονομικό επιμερισμό των οθονών 

προσανατολισμένο στις διαδικασίες και να δομούν ιεραρχικά τα process images. Πρότερα 

σχηματοποιημένα εικονίδια θα μπορούν να μετακινηθούν στο διαθέσιμο χώρο 

χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή. 

Όλες οι απεικονίσεις θα μπορούν να επιλεχθούν απ’ ευθείας χρησιμοποιώντας ευρέως 

εφαρμόσιμους και αποδεκτούς συνδυασμούς πλήκτρων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν άλλες εφαρμογές καθορίζοντας αντίστοιχες συνεκτικές περιοχές OLE. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα OCX/ActiveX. Με αυτό 

τον τρόπο είναι δυνατή η ομοιογενής ενσωμάτωση της λειτουργικότητας άλλων προγραμμάτων 

στο user interface του συστήματος ελέγχου. 
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Είναι απαραίτητο να μη γίνεται επικάλυψη των οθονών, δηλαδή για παράδειγμα τα εικονίδια 

εμφανίζονται ή κρύβονται σύμφωνα με το μέγεθός τους ή το επίπεδο της παραμετροποιημένης 

οθόνης. Αυτό διασφαλίζει ότι ο χειριστής μπορεί άμεσα να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε 

σημαντικά μηνύματα, όπως για παράδειγμα πεδία τιμών ή συναγερμών. Τα process images θα 

μπορούν να μεγεθυνθούν χρησιμοποιώντας το ποντίκι (zooming), ενώ τομείς της οθόνης θα 

μπορούν να μετακινηθούν (panning). 

Το σύστημα ελέγχου θα χρησιμοποιεί γενικά για την εισαγωγή στοιχείων τους ακόλουθους πολύ 

οικείους τρόπους από το περιβάλλον των Windows: πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη επαφής ή 

πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν ο κέρσορας τοποθετείται πάνω από ένα ελέγξιμο αντικείμενο, τότε 

αυτό θα πρέπει να αλλάζει εμφάνιση. 

Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να καταγράφει την πρόσβαση των χειριστών στις μεταβλητές. Η 

ημερομηνία, η ώρα, το όνομα του χρήστη, η παλιά τιμή της μεταβλητής και η νέα τιμή θα πρέπει 

επίσης να καταγράφονται. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ιχνηλατούνται εισαγωγές που 

κάνουν οι χειριστές ειδικά σε κρίσιμες καταστάσεις διαδικασιών. Να Θα πρέπει να μπορούν να 

αντικατασταθούν οι απεικονίσεις και οι χειριστικές λειτουργίες με συγκεκριμένες ενέργειες της 

εφαρμογής. Έτσι, το σύστημα ελέγχου θα οδηγεί τον χειριστή να απαλείψει ακριβώς το σφάλμα 

σε κρίσιμες καταστάσεις, ώστε να προλαμβάνονται χρόνοι σταματήματος μηχανών. Με την 

προσπέλαση συγκεκριμένου συναγερμού ο χειριστής θα οδηγείται αυτόματα στην οθόνη που 

απεικονίζεται το σφάλμα. 

Επιλογή online παραμετροποίησης 

Ένα απαιτούμενο είναι να υπάρχει σύστημα παραμετροποίησης ενσωματωμένο στο υπόλοιπο 

σύστημα, το οποίο θα επιτρέπει στο χειριστή να προσαρμόσει το αντικείμενο των λειτουργιών 

και τη λειτουργικότητα σε όποιες διαφοροποιημένες ανάγκες, χωρίς να χρειάζονται 

εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει την επιλογή να 

γίνεται αυτή η παραμετροποίηση online. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αντίστοιχος editor θα 

μπορεί να τρέχει σε ένα δεύτερο παράθυρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ο μηχανικός να 

κάνει τις αλλαγές στην εφαρμογή, χωρίς να αποσυνδέεται από τη διαδικασία λειτουργίας και 

χωρίς να επηρεάζει τις δραστηριότητες που τρέχουν από πίσω. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

μπορεί να κάνει αλλαγές διαμόρφωσης στον client. 

Το σύστημα είναι βασισμένο σε μοντέλο προσανατολισμένο στο αντικείμενο, που προσφέρει το 

σαφές πλεονέκτημα της όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικής απεικόνισης του πραγματικού κόσμου, 

δηλαδή των τεχνολογικών διαδικασιών, στον κόσμο της πληροφορικής. 

Προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία κάθε λειτουργίας και διαδικασίας, των αρχείων και του 

συστήματος ελέγχου από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τέτοια παραδείγματα μπορούν να 

είναι η αλλαγή των setpoints, η επιλογή οθόνης ή η ανάκληση του λογισμικού διαμόρφωσης από 
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την κατάσταση λειτουργίας. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης τα οποία επιτρέπουν τη 

δημιουργία ενός σχήματος ιεραρχίας στην προστασία πρόσβασης, όπως είναι τα αποκλειστικά 

δικαιώματα για διαφορετικούς χειριστές. Ο κωδικός και το όνομα χρήσης καθορίζουν τα 

δικαιώματα πρόσβασης του χειριστή. Αυτά μπορούν, επίσης, να επανακαθοριστούν και όταν το 

σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου διαχείρισης. 

Η εγκυρότητα του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη θα λήγει μετά από την πάροδο 

χρονικού διαστήματος που δεν προκύπτει δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα 

ελέγχου διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χειριστές μπορούν να προχωρήσουν σε κρίσιμες 

επεμβάσεις και ότι η όλη διαδικασία τρέχει αξιόπιστα. 

Ανοιχτή αρχιτεκτονική και δυνατότητα ενσωμάτωσης 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ενσωμάτωση standard Windows εφαρμογών, όπως είναι το Ms 

Excel, Ms Word και Ms Access με χρήση standard μηχανισμών OLE/ActiveX, ODBC/SQL. Κάθε 

πρόγραμμα χρήσης (για παράδειγμα ανεξάρτητη διαχείριση δεδομένων, ανάλυση, 

βελτιστοποίηση διαδικασιών) πρέπει να λειτουργεί μαζί με το σύστημα ελέγχου μέσω του 

ενσωματωμένου interface προγραμματισμού C και μετά να χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις 

λειτουργίες του συστήματος ελέγχου. 

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα OPC, προκειμένου να επιτρέπονται οι 

επικοινωνίες μεταξύ εξοπλισμού διαφορετικών κατασκευαστικών οίκων. Τα τρέχοντα process 

data πρέπει να είναι διαθέσιμα σε άλλους υπολογιστές και εφαρμογές, ώστε κάθε υπολογιστής 

που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο να μπορεί να προσπελάσει όλα τα δεδομένα του 

συστήματος. Η χρήση μιας standard βάσης δεδομένων (Microsoft SQL Server 2000) απαιτείται 

για την αποθήκευση (με προστασία εγγραφής) όλων των δεδομένων διαμόρφωσης, όπως λίστες 

μεταβλητών και κείμενα μηνυμάτων, καθώς και τρέχοντα process data όπως μηνύματα, 

μετρήσιμες τιμές και δεδομένα χρήστη, ώστε να είναι εφικτή η προσπέλαση της βάσης 

δεδομένων μέσω interface προγραμματισμού C-API ή OLE-DB. Οι εργασίες ανάπτυξης θα 

διευκολύνονται από την αυτοματοποίηση των βημάτων εργασίας και την επέκταση του 

περιβάλλοντος διαμόρφωσης με την χρήση του standard εργαλείου Visual Basic for Applications. 

Είναι σημαντικό το σύστημα ελέγχου να μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ομοιογενούς 

ενσωμάτωσης άλλων εφαρμογών στο interface του χρήστη για τη λειτουργία των διαδικασιών. 

Οι εφαρμογές Windows μαζί με OLE Custom Controls (32 bit OCX objects) ή ActiveX Controls 

μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή του συστήματος ελέγχου σαν να ήταν αντικείμενα 

του ίδιου του συστήματος. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση ANSI-C script γλώσσας και Visual 

Basic Scripting για την ενεργοποίηση γραφικών αντικειμένων. 

Αντίδραση συστήματος σε περιπτώσεις σφαλμάτων 

Μετά την απομάκρυνση σφάλματος (π.χ. με επανεκκίνηση PC) η επιστροφή του συστήματος σε 

λειτουργία πρέπει να γίνεται αυτόματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μη χρειάζεται η επέμβαση του 
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χειριστή. Σε αυτή τη διάρκεια το process image πρέπει να αναβαθμιστεί, ενώ κενά στη 

συγκέντρωση δεδομένων πρέπει να επισημαίνονται. 

Βάση δεδομένων 

Πρέπει να χρησιμοποιείται βάση δεδομένων για τη διαχείριση των αρχείων και των παραμέτρων 

του συστήματος. Επιπρόσθετα στην απαιτούμενη απόδοση της βάσης δεδομένων πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα για μεταβολή ή δημιουργία νέων εφαρμογών . Η επιλεγμένη βάση 

δεδομένων και των εργαλείων που χρειάζεται ο ανάδοχος στα πλαίσια της ανάπτυξης της 

εφαρμογής πρέπει να ονομαστούν κατά την προσφορά. 

Σύστημα γραφικών (graphics system) 

Το σύστημα γραφικών του συστήματος ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα εισερχόμενα και 

εξερχόμενα στοιχεία στην οθόνη κατά τη λειτουργική διαδικασία. Οι οθόνες για τη γραφική 

απεικόνιση της εγκατάστασης και του ελέγχου θα αποτελούνται από απλά αλλά και πιο σύνθετα 

γραφικά αντικείμενα. Αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα στις οθόνες κατά τη φάση διαμόρφωσης 

με τη βοήθεια graphic editor που είναι μέρος του συστήματος ελέγχου. Πρέπει να υπάρχει 

ποικιλία αντικειμένων για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ελκυστικής οθόνης διεπαφής.  

Η εμφάνιση όλων των γραφικών εξαρτημάτων πρέπει να είναι δυναμικά ελεγχόμενη. 

Παράμετροι όπως η γεωμετρία, το χρώμα, το σχέδιο κλπ. θα μπορούν να διαχειριστούν από τιμές 

μεταβλητών ή από προγράμματα. Αυτό επιτρέπει στο χειριστή να αλλάξει το χρώμα της γραμμής 

σε κόκκινο, πράσινο ή μπλε, για παράδειγμα, ή να αλλάξει το μέγεθος του κύκλου ή να 

μετακινήσει μία ομάδα αντικειμένων γύρω στην οθόνη. Οθόνες καταστάσεων μπορούν να 

ελεγχθούν μέσω εναλλασσόμενης εμφάνισης και απόκρυψης αυτόνομων γραφικών 

αντικειμένων που υπερτίθενται. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία, η επεξεργασία στο σύστημα 

ελέγχου, οι ενέργειες και standard εφαρμογές Windows επηρεάζουν ενεργά την οθόνη.  

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα γραφικά 

και φωτογραφικό υλικό για τη δημιουργία εικονιδίου. Γραφικά αρχεία όπως BMP, WMF, EMF, 

GIF, JPG ή OLE θα μπορούν να εισαχθούν. 

Επεξεργασία δεδομένων 

Το σύστημα μηνυμάτων επεξεργάζεται τα αποτελέσματα λειτουργιών που ελέγχουν 

συγκεκριμένες ενέργειες της διαδικασίας στο επίπεδο του αυτοματισμού και στο γενικότερο 

σύστημα. Καταδεικνύει συναγερμούς που σχετίζονται με συγκεκριμένα γεγονότα τόσο οπτικά 

όσο και ακουστικά και τα αρχειοθετεί ηλεκτρονικά ή και σε χαρτί. Θα υπάρχει η δυνατότητα για 

άμεση προσπέλαση των μηνυμάτων, ταξινόμησή τους και απόκτηση συμπληρωματικών 

πληροφοριών για κάθε ένα από αυτά, ώστε να διαχειρίζονται γρήγορα. Η δομή των μηνυμάτων 

θα μπορεί να οριστεί κατ’ απαίτηση και να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις της 

εγκατάστασης. Ένα μήνυμα φτιάχνεται από ομάδες μηνυμάτων οι οποίες με τη σειρά τους 
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μπορούν να περιέχουν μεταβλητές τιμές. Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να δημιουργεί 

μηνύματα από: 

Ψηφιακές μεταβλητές που διαχειρίζονται από τον data manager στη λειτουργία μεταβλητών. 

Αυτές μπορεί να είναι εξωτερικές ή εσωτερικές μεταβλητές. Έτσι, μπορεί να γίνει η επεξεργασία 

ελεγχόμενων λειτουργιών και να προκληθούν μηνύματα από το σύστημα ελέγχου. 

Αναλογικές μεταβλητές:  

Ο χειριστής μπορεί να θέσει κάποια όρια τα οποία όταν παραβιαστούν κατά τη λειτουργία 

παράγεται μήνυμα. 

• Έλεγχος συστήματος 

• Ομάδες μηνυμάτων 

• Λειτουργίες επεξεργασίας και ελέγχου 

• Άφιξη δομών μηνυμάτων από τη διαδικασία, σύστημα αυτοματισμού, ενέργεια. 

Το σύστημα μηνυμάτων αποτελείται από βραχυπρόθεσμη αρχειοθέτηση, δηλαδή οι παλιότερες 

εγγραφές διαγράφονται. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται επιλογή κάποιων μηνυμάτων τα οποία 

θα μπορούν να αποθηκεύονται σε μακροπρόθεσμα βάση ημερησίως, εβδομαδιαία ή μηνιαίως. 

Το μέγεθος των αρχείων περιορίζεται μόνο από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου. Το 

σύστημα πρέπει να ενημερώνει αυτόματα το χειριστή όταν μειωθεί κατά πολύ ο ελεύθερος 

χώρος στον σκληρό δίσκο. Σε συνεχές φόρτο εργασίας πρέπει το σύστημα να μπορεί να 

επεξεργαστεί μηνύματα με ρυθμό 100 μηνύματα/sec. 

Το σύστημα ελέγχου μπορεί να αρχειοθετεί μετρήσιμες τιμές από το σύστημα αυτοματισμού. Οι 

μετρήσιμες τιμές μπορούν να αποκτούνται κυκλικά ή με τρόπο ελεγχόμενο από το γεγονός. Κάτι 

τέτοιο καθιστά δυνατή την απόκτηση τιμών εσωτερικών μεταβλητών, τιμών από οποιαδήποτε 

εφαρμογή και χειροκίνητες εισαγωγές. Η επεξεργασία τους μπορεί να δώσει μέσους όρους, 

αθροίσματα, ελάχιστες και μέγιστες τιμές ή μπορεί να ενταχθεί σε μια ενέργεια. Ο κύκλος 

καταγραφής μπορεί να οριστεί ελεύθερα. Ο κύκλος αρχειοθέτησης μπορεί να έχει την ίδια τιμή 

με τον κύκλο καταγραφής ή πολλαπλάσια τιμή. Μέσες τιμές, αθροίσματα, ελάχιστες και μέγιστες 

τιμές υπολογίζονται από τις τιμές που αποκτήθηκαν μεταξύ δύο κύκλων αποθήκευσης. 

Για γρήγορη απόκτηση τιμών, αυτές μπορούν να αποθηκεύονται σε προσωρινό buffer στην κύρια 

μνήμη. Το σύστημα ελέγχου πρέπει να προσφέρει ποικίλες μεθόδους αρχειοθέτησης. 

Αρχειοθετεί μετρήσιμες τιμές κυκλικά ή οδηγούμενα από γεγονός, ανεξάρτητα ή σε ομάδες. 

Διακρίνονται οι εξής τρόποι: 

• Συνεχής κυκλική αρχειοθέτηση 
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• Κυκλική επιλεκτική αρχειοθέτηση 

• Μη κυκλική αρχειοθέτηση 

• Αρχειοθέτηση μόνο μετά από αλλαγή 

Πρέπει να είναι δυνατό στους χειριστές του συστήματος να εκτελούν αλλαγές ή να δίνουν 

εντολές μέσω μιμικού διαγράμματος της εγκατάστασης ή άλλες οθόνες χειρισμού. Η επιτυχής 

εκτέλεση μιας εντολής επιβεβαιώνεται από το σύστημα μέσω μηνύματος ανάδρασης. Πρέπει να 

είναι δυνατό να οριστούν τα όρια του συστήματος ως φυσικές τιμές μέσω μιας οθόνης χειρισμού. 

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση περιορίζεται από το σύστημα μέσω προστασίας κωδικού. 

Έλεγχος και απεικόνιση διαδικασιών 

Με τις λειτουργίες αυτές ο χειριστής μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία, να επέμβει σε αυτή και να 

ορίσει και να αλλάξει τις παραμέτρους του συστήματος και της διαδικασίας. Η όλη διαδικασία 

ελέγχεται και παρακολουθείται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα: 

• Process images 

• Πληροφορίες διαδικασίας 

• Γραφήματα 

• Σύστημα αξιολόγησης μηνυμάτων 

Για να γίνει πιο εύχρηστο το σύστημα ελέγχου για τους χειριστές, τα process images 

οργανώνονται σε ιεραρχικές δομές: 

• Εποπτεία εγκατάστασης 

• Εποπτεία περιοχής 

• Διάγραμμα εξαρτήματος εγκατάστασης 

• Αναλυτική πληροφορία αντικειμένου 

Ο editor γραφικών πρέπει να παρέχει λειτουργίες που συναντώνται σε γραφικά προγράμματα 

υψηλής απόδοσης. Πρέπει να περιλαμβάνονται, επίσης, λειτουργίες για την ακριβή θέση, 

ευθυγράμμιση, περιστροφή, δημιουργία ειδώλου και αντιγραφή ιδιοτήτων γραφικού 

αντικειμένου, για παράδειγμα ομαδοποίηση, δημιουργία ομάδων και εισαγωγή ή ενσωμάτωση 

εξωτερικά διαμορφωμένων κειμένων και γραφικών (BMP, WMF, EMF, GIF και JPG μορφής ή 

μέσω OLE). Η δυνατότητα να είναι ανοιχτές διάφορες οθόνες ταυτόχρονα επιτρέπει και τη 

γρήγορη αντιγραφή μεταξύ των διαφόρων οθονών, μέσω πληκτρολογίου ή drag & drop.  
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Για ομαδοποιημένα αντικείμενα ο Σχεδιαστής Γραφικών πρέπει να επιτρέπει τη μεταβολή των 

ιδιοτήτων ανεξάρτητων αντικειμένων άμεσα χωρίς να χρειαστεί να χωριστούν. Επίσης, να 

υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζεται ανεξάρτητα το interface χρήστη του Graphic Designer. Το 

μέγεθος και η θέση των διαφορετικών παλετών χρωμάτων, η εστίαση, η συμμόρφωση 

λειτουργιών, οι τύποι αντικειμένων και τα στυλ μπορεί να διαφέρουν.  

Αν χρειάζεται, κάποιες παλέτες που δεν χρησιμοποιούνται να μπορούν απλά να κρυφτούν. Συχνά 

χρησιμοποιούμενες λειτουργίες απεικονίζονται σαν εικονίδια στη γραμμή εργαλείων. 

Για τα περισσότερα από τα αντικείμενα υπάρχουν διάλογοι διαμόρφωσης που επιτρέπουν την 

παραμετροποίηση των σημαντικών ιδιοτήτων του αντικειμένου μέσα σε ένα κουτί διαλόγου.  

Το κουτί διαλόγου να εμφανίζεται μόλις το αντίστοιχο αντικείμενο τοποθετηθεί στην εικόνα  

Επιπρόσθετα, ο Σχεδιαστής Γραφικών έχει τη δυνατότητα να χειριστεί δυναμικά όλες τις 

ιδιότητες ενός αντικειμένου. Οι δυναμικές ιδιότητες να είναι μαρκαρισμένες με έντονο χρώμα 

για να ξεχωρίζουν εύκολα μέσα στο πλαίσιο ιδιοτήτων. 

Ο Σχεδιαστής γραφικών να υποστηρίζει διαμόρφωση σε 32 τουλάχιστον επίπεδα. Για σύνθετες 

εικόνες με πολλά επικαλυπτόμενα αντικείμενα, τα διαφορετικά επίπεδα να μπορούν να 

κρυφτούν για να ξεκαθαρίζει η οθόνη. 

Όταν δημιουργούνται τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκεύονται σε βιβλιοθήκη από την οποία θα 

ανακαλούνται. Το σύστημα ελέγχου αναγνωρίζει μία «παγκόσμια» βιβλιοθήκη και μία 

βιβλιοθήκη εφαρμογής και μία βιβλιοθήκη λειτουργιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαμόρφωση ενεργειών. 

Απεικονίσεις καμπυλών 

Αρχειοθετημένες τιμές να μπορούν να απεικονιστούν σε καμπύλες, σε πίνακες και σε αναφορές. 

Όπως τα παράθυρα μηνυμάτων, έτσι και τα παράθυρα καμπυλών θα διαθέτουν μπάρα 

εργαλείων για χειρισμούς. Εξουσιοδοτημένοι χειριστές να μπορούν να παραμετροποιούν on line 

π.χ. να αλλάζουν τα χρώματα των καμπυλών και να ξανα-ομαδοποιούν ομάδες. 

Καταγραφή/αξιολόγηση/αναγνώριση μηνυμάτων 

Η λίστα μηνυμάτων θα μπορεί να απεικονιστεί σε παράθυρο μηνυμάτων και τα στάτους των 

μηνυμάτων να διαχωριστούν κάθε στιγμή με χρώμα. Διαφορετικά παράθυρα μηνυμάτων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια εφαρμογή στο σύστημα ελέγχου. Θα είναι δυνατοί οι δύο 

ακόλουθοι τρόποι απεικόνισης σε ένα παράθυρο μηνυμάτων: 

• Δυναμικό παράθυρο: Αυτή η όψη περιέχει μηνύματα που μόλις εμφανίστηκαν ή που 

εκκρεμούν, ενώ μηνύματα που εκλείπουν να μπορούν να σβηστούν αυτόματα από την 

οθόνη. 
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• Παράθυρο μηνυμάτων με αρχειοθέτηση:  Εδώ θα απεικονίζονται όλα τα μηνύματα που 

έχουν αρχειοθετηθεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που έχουν εκλείψει. 

Μέσω interface προγραμματισμού τα μηνύματα θα μπορούν να επιλέγονται και να σημαίνονται 

ακουστικά σε μια κάρτα ήχου. Ο χειριστής θα μπορεί να κινείται με scroll ανάμεσα στα μηνύματα 

γραμμή γραμμή ή ανά σελίδα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Τα ορατά στην οθόνη μηνύματα 

να μπορούν να αναγνωριστούν ξεχωριστά ή συνολικά, ενώ το σύστημα μηνυμάτων θα μπορεί να 

προωθήσει τις αναγνωρίσεις στο σύστημα αυτοματισμού, ώστε το τελευταίο να αντιδράσει. 

Διαφορετικά μηνύματα, κλάσεις μηνυμάτων και τύποι μηνυμάτων θα μπορούν να 

απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν ένα πρόβλημα του συστήματος 

προκαλεί τη μόνιμη παρουσία μηνύματος, ο χειριστής θα μπορεί να απενεργοποιήσει το μήνυμα 

ώστε να μην φαίνεται και να το ενεργοποιήσει ξανά όταν θα έχει αρθεί το σφάλμα. 

Για κάθε μήνυμα και για κάθε εμφάνιση μηνύματος ο χειριστής θα μπορεί να εισάγει το δικό του 

κείμενο, το οποίο θα σώζεται με το μήνυμα και αργότερα θα καλείται ξανά. Το άτομο της 

επόμενης βάρδιας θα μπορεί να ενημερωθεί για τα γεγονότα της προηγούμενης βάρδιας 

ηλεκτρονικά. 

Να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να μπορούν να σωθούν πληροφορίες στη διαμόρφωση του 

μηνύματος. Αυτές οι πληροφορίες θα υποστηρίζουν το χειριστή κατά την εμφάνιση του 

μηνύματος, ώστε να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή τον τρόπο άρσης του 

σφάλματος. 

Σύστημα αναφοράς 

Το σύστημα ελέγχου θα μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς, το οποίο θα 

επιτρέπει την εκτύπωση των δεδομένων. Επιλέγοντας ελεύθερα τη διάταξη θα είναι δυνατή η 

εκτύπωση (κατά τη λειτουργία) για: 

• Αναφορές συχνότητας μηνυμάτων 

• Αναφορές αρχειοθέτησης μηνυμάτων 

• Αρχεία αναφορών 

• Αναφορές ενεργειών χειριστών 

• Καταγραφές μηνυμάτων συστήματος 

• Αναφορές χρήστη 
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Πριν αποσταλούν για εκτύπωση οι αναφορές μπορούν να διασώζονται σε αρχεία και να 

απεικονίζονται στην οθόνη. Κατά τη διαμόρφωση θα μπορεί να επιλεχθεί ποια αναφορά θα 

εκτυπωθεί και να οριστεί ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία βάση. Η έκδοση της αναφοράς να μπορεί 

να οδηγηθεί από γεγονός, να συνδεθεί με συγκεκριμένη ώρα ή με συγκεκριμένη εισαγωγή από 

τον χειριστή. 

Θα μπορεί να γίνεται δυναμική ρύθμιση των αναφορών. Επίσης, να μπορούν να ενσωματωθούν 

σε μια αναφορά πίνακες, εικονίδια και γραφήματα, ενώ επιπρόσθετα των process data να 

ενσωματώνονται και εξωτερικά δεδομένα π.χ. μέσω ODBC αντικειμένων ή csv μορφής. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ  

Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρονικών 

υδροληψιών. Πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της διανομής του 

αρδευτικού νερού από την Υπηρεσία χρησιμοποιώντας μια απλή και άμεση «φιλική προς το 

χρήστη» γραφική και πινακοποιημένη απεικόνιση. 

Εγκατάσταση σε περιβάλλον των Microsoft Windows, βάση δεδομένων σε μορφή SQL ή SQL 

Express ή άλλη τυποποιημένη μορφή που είναι διαθέσιμη στην αγορά. Πρέπει να διαχειρίζεται 

τα ληφθέντα δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται από ηλεκτρονικές κάρτες ή τα οποία μεταδίδονται 

ασύρματα απευθείας από το πεδίο, ενσωματώνοντάς τα αυτόματα στη βάση δεδομένων. Οι 

αποκλειστικές λειτουργίες πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη συσχέτιση των δεδομένων 

δημιουργώντας συνδέσεις με άλλες εξωτερικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται 

διοικητικές και κτηματολογικές πληροφορίες, ώστε να διατίθενται δεδομένα σε λογισμικό που 

προορίζεται για τον λογαριασμό και τη χρέωση της κατανάλωσης, εάν το λογισμικό αυτό είναι 

διαθέσιμο στον φορέα διαχείρισης. Πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία στατιστικών αναφορών 

με προσαρμοσμένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των στατιστικών 

κατανάλωσης που γίνονται από τους χρήστες. 

Πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα ή σε διαμόρφωση server, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η δυνατότητα εργασίας σε πολλούς χρήστες χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή για 

τη βάση δεδομένων και πολλών πελατών στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό (αυτός ο 

τρόπος χρήσης είναι απαραίτητος, εάν υπάρχει ανάγκη για ταυτόχρονη πρόσβαση σε δεδομένα 

από διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης από διαφορετικούς υπολογιστές). Η πρόσβαση στο 
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λογισμικό πρέπει να ελέγχεται ιεραρχικά ανάλογα με τον τύπο του χειριστή που έχει 

ενεργοποιηθεί, με τον σχετικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και να επιτρέπει ή να 

απενεργοποιεί τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών λογισμικού για κάθε μεμονωμένο φορέα 

εκμετάλλευσης; μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να εισαγάγει, να τροποποιήσει, να διαγράψει 

αυτές τις ιδιότητες πρόσβασης. 

Το λογισμικό πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χειροκίνητη είσοδο ή/και την αυτόματη εισαγωγή 

των γεωγραφικών συντεταγμένων κάθε κρουνού άρδευσης ώστε να εμφανίζεται η θέση του σε 

ένα χάρτη και να σχετίζεται με μια φωτογραφική εικόνα. Επιπλέον, για κάθε αρδευτικό κρουνό 

που εμφανίζεται στο χάρτη, πρέπει να εμφανίζεται ο χρήστης που έχει πρόσβαση για την 

απόσυρση του νερού, την κατανάλωση και άλλες πληροφορίες που αποφασίζονται από το 

Φορέα Διαχείρισης. Για απομακρυσμένες πληροφορίες, το λογισμικό πρέπει να λαμβάνει τα 

δεδομένα που αποστέλλονται από την "πύλη" και να τα μεταφέρει αυτόματα στη βάση 

δεδομένων, να συσχετίζει δεδομένα με τους αρδευτικούς κρουνούς και τους χρήστες τους. 

Λόγω του γεγονότος ότι η μετάδοση είναι αμφίδρομη, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εξ 

αποστάσεως οι ρυθμίσεις των επιμέρους κρουνών άρδευσης: επιτρέποντας τη διαχείριση, τις 

παραμέτρους άρδευσης, τους συναγερμούς, τη διακοπή παροχής, τα χρονικά διαστήματα κτλ., 

χωρίς το προσωπικό να χρειάζεται απαραίτητα να πάει στο πεδίο για να ελέγξει κάθε κρουνό 

άρδευσης. 

Οι δραστηριότητες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία, η επί τόπου εκπαίδευση για το 

προσωπικό της κοινοπραξίας και xx έτη εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να θεωρηθεί ότι 

περιλαμβάνεται στην προμήθεια του Συστήματος Διαχείρισης. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  

Το λογισμικό αποτύπωσης και προσομοίωσης δικτύου άρδευσης, θα είναι εμπορικό λογισμικό, 

βασισμένο σε διεθνώς αναγνωρισμένες βιβλιοθήκες υδραυλικών επιλύσεων όπως π.χ. τις 

βιβλιοθήκες EPAΝΕΤ και SWMM. Η χρήση τέτοιων βιβλιοθηκών που είναι εγκατεστημένες σε 

πληθώρα παρόμοιων εφαρμογών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου μέσω της πληρότητας των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. 
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Η γενική φιλοσοφία των προτεινομένων υποσυστημάτων/εφαρμογών ακολουθεί τις σύγχρονες 

τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open 

Systems). Το λογισμικό, θα πρέπει να είναι βασισμένο ή να παρέχεται ως Add-On εφαρμογή με 

διαδικτυακή πλατφόρμα Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος  (Web-G.I.S.), ανοιχτού 

τύπου τεχνολογιών. 

Θα πρέπει να αποτελεί μία ενοποιημένη πλατφόρμα γεωγραφικής απεικόνισης - διαχείρισης των 

δικτύων της άρδευσης και της υδραυλικής επίλυσης και διαμόρφωσης της ποιότητας του νερού, 

για τα συστήματα διανομής ύδατος με υψηλή διαλειτουργικότητα, δυνατότητες 

βελτιστοποίησης καθώς και εργαλεία διαχείρισης στοιχείων.  

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό δικτύων τού ιδίου ή διαφορετικού 

είδους (μεικτά δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης) σε ένα έργο (project). Για κάθε δίκτυο θα πρέπει 

να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής απεριορίστου αριθμού κόμβων (nodes) και αγωγών (links). 

Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

• Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον (Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά, μενού – εργαλεία 

της πλατφόρμας στα Ελληνικά) 

• Να τροφοδοτεί με διαδικτυακές υπηρεσίες χαρτογραφικής απεικόνισης (Web Mapping 

Services) και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων από μία κεντρική βάση δεδομένων και 

από ένα εξυπηρετητή γεωχωρικών δεδομένων 

• Λειτουργεί σε πλήρως γραφικό περιβάλλον και θα διαχειρίζεται την τοπολογία του 

εκάστοτε δικτύου ύδρευσης και των υποδομών τους, (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, 

δεξαμενές κλπ.), σε συνδυασμό με γεωγραφικές πληροφορίες.  

• Ανάπτυξη μοντέλου δικτύου άρδευσης μέσω PostGIS Topology 

• Δυναμική υδραυλική προσομοίωση δικτύων άρδευσης με χρονική ολοκλήρωση (time 

patterns). 

• Δυναμική  προσομοίωση  των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού με χρονική 

ολοκλήρωση (time patterns) 

• Εισαγωγή τυπικής ημερήσιας καμπύλης κατανάλωσης με βάση το είδος των 

καταναλωτών (αστικοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί, μεγάλοι καταναλωτές, κλπ). 

• Ανάπτυξη Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων σε τεχνολογία PostGIS με τα πλήρη στοιχεία 

του δικτύου 

• Άμεση  επικοινωνία  για ανταλλαγή δεδομένων με σύστημα τηλεμετρίας, χωρική 

απεικόνιση των αισθητήρων και δυνατότητα Alarms (επιτρεπτά όρια τιμών πίεσης, 
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παροχής, στάθμης κ.λ.π.), εσωτερικά της πλατφόρμας. Οι τιμές θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σαν ιστορικό σε Βάση Δεδομένων.  

• Bαθμονόμηση/επαλήθευση του μοντέλου με σύγκριση πραγματικών δεδομένων από 

σύστημα τηλεμετρίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

• Άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων με διαδικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα 

Πληροφοριών (Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα της Γεωχωρικής Βάσης μέσω 

χωρικών υπηρεσιών του Geoserver) 

• Επίλυση μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων που περιέχουν έργα υδροληψίας, 

αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής νερού  

• Εισαγωγή ηλεκτρονικών χαρτών - υποβάθρων raster (ψηφιοκυψέλη) ή vector 

(διανυσματικών) ή ορθο-φωτογραφίας (Κτηματολογίου) για την δημιουργία δικτύων με 

ψηφιοποίηση επί της οθόνης. 

• Αυτόματος υπολογισμός των παροχών στους αγωγούς: i) με χρήση των ρυμοτομικών 

πολυγώνων και του αντίστοιχου μερισμού επιφανειών και της πυκνότητας πληθυσμού. 

Δυνατότητα ορισμού περιοχών με διαφορετικές πυκνότητες πληθυσμού. ii) με 

υπολογισμό της παροχής βάσει του μήκους των αγωγών iii) με εισαγωγή καταναλώσεων 

στις θέσεις των ιδιωτικών συνδέσεων βάσει των εποχιακών καταμετρήσεων των 

υδρομετρητών. 

• Διαμόρφωση ζωνών πίεσης και έλεγχος διαρροών. Αυτόματος υπολογισμός ‘οριακών’ 

δικλείδων  (boundary isolation valves). Επισήμανση πλεοναζόντων δικλείδων 

συστήματος. Σχεδιασμός με χρωματική διαβάθμιση των ζωνών απομόνωσης και 

επισήμανση του ελάχιστου αριθμού των δικλείδων απομόνωσης (isolation valves) ανά 

ζώνη. 

• Ορισμός πολλαπλών σεναρίων σχεδιασμού π.χ σενάριο μέγιστης ωριαίας αιχμής, 

σενάριο μέγιστης ημερήσιας αιχμής με πυρκαγιά κλπ. Προσομοίωση εναλλακτικών 

σεναρίων λειτουργίας δικτύου - έλεγχος ικανότητας πυρόσβεσης. Δυνατότητα εξέτασης 

διαχείρισης έκτακτων αναγκών 

• Αλγόριθμοι υπολογισμού βέλτιστων διατομών για τους αγωγούς. 

• Αυτόματος έλεγχος της συνδεσιμότητας (connectivity) του προσομοιώματος με 

επισήμανση των προβληματικών σημείων. 

• Προσομοίωση μόνο των κύριων αγωγών ή του συνόλου του δικτύου 

• Δυνατότητα παρακολούθησης τμημάτων του δικτύου  
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• Δυνατότητα αναδιοργάνωσης συστήματος 

• Να διαθέτει τα δεδομένα του με τρόπο σύμμορφο με τις προδιαγραφές της οδηγίας 

INSPIRE και να δύναται να αναπτύσσει τα μεταδεδομένα βάσει κοινά αποδεκτών 

κανόνων και προτύπων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε γεωχωρικές 

πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο (υπηρεσίες, φορείς, άλλα κράτη). 

• Το σύστημα διαχείρισης θα επιτρέπει την «ανοιχτότητα» εισαγωγής των δεδομένων που 

περιγράφονται παραπάνω. 

• Δυνατότητες σχεδίασης, επεξεργασίας, διαγραφής γεωμετρικών οντοτήτων 

• Δυνατότητα πρόσβασης στις βασικές λειτουργίες του συστήματος μόνο μέσω 

διαδραστικού διαδικτυακού περιβάλλοντος 

• Δυνατότητα αναβάθμισης αρχιτεκτονικής PostGIS Geodatabase με απώτερο σκοπό την 

διατήρηση ενιαίου συνόλου δεδομένων 

• Υποστήριξη περιβαλλόντων Script προγραμματισμού σε Backend: Geoserver(+Python 

and javascript scripting), GeoWebCache, Postgresql and Postgis extension (Use of 

pgrouting and topology where suitable), Laravel framework, Java Frontend: Openlayers, 

Angular 5 (+Rxjs and Redux state management), Material design, Css flexbox, D3js for map 

and other visualizations(bar and pie charts) 

Το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει ισχυρότατο επιλυτή και μία σειρά από ειδικά εργαλεία 

ανάλυσης όπως βελτιστοποίηση, σκελετοποίηση, βαθμονόμηση κ.α. Επίσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει πληθώρα εργαλείων εισαγωγής δεδομένων (ψηφιοποίηση ή μετάπτωση), ένταξή 

τους σε κατάλληλη γεωβάση, ανάλυση, έλεγχο τοπολογίας και σύνδεσή τους, βιβλιοθήκες 

στοιχείων δικτύου (βάνες, αντλίες, κλπ).  

Μερικές ενδεικτικές δυνατότητες που πρέπει να έχει το λογισμικό είναι οι ακόλουθες: 

• Ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού υπό πίεση με αυτοματοποιημένη 

διαδικασία μέσω φιλικών προς το χρήστη παραθύρων εισαγωγής δεδομένων ή και από 

άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. 

• Επιλογή στοιχείων του δικτύου βάσει περιγραφικών κριτηρίων, βάσει ιδιοτήτων των 

στοιχείων και βάσει των αποτελεσμάτων προσομοίωσης, καθώς και σε συνδυασμό με τα 

ανωτέρω. 

• Μαζική τροποποίηση στοιχείων. 

• Τα επίπεδα των χαρτών να είναι στο σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 (Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα 

Αναφοράς ‘87). 
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• Διαχείριση ζώνης πίεσης.  

• Εντοπισμός των εξαρτήσεων του δικτύου, δηλαδή π.χ. επιλογή ενός κόμβου ή κλάδου 

και αυτόματος εντοπισμός των ελάχιστων βανών που θα πρέπει κλείσουν για να 

απομονωθεί. Η λειτουργία αυτή θα γίνεται μέσω PostGIS Topology. 

• Εμφάνιση πινάκων με τα επιλεγμένα στοιχεία, ανά είδος, εξαγώγιμα σε κοινές μορφές, 

όπως λογιστικά φύλλα, CSV, κλπ και δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας τους (αλλαγή 

διαμέτρων, τραχύτητας αγωγών, κλπ). 

• Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του δικτύου υπό μορφή ετικέτας (Labelling). 

• Υποστήριξη παρουσίασης υψομετρικού μοντέλου τόσο υπό μορφή ισοϋψών γραμμών 

όσο και υπό μορφή επιφάνειας με βάση το μοντέλο TIN (triangulate Irregular Network). 

Ενημέρωση των κόμβων με το υψόμετρο εδάφους. 

• Πλήρεις δυνατότητες ανάλυσης λειτουργίας σε συνθήκες πυρόσβεσης: υπολογισμός 

πτώσεων διαθέσιμου πιεζομετρικού φορτίου δικτύου, υπολογισμός μέγιστης παροχής 

πυρόσβεσης υπό περιορισμό της αποδεκτής πτώσης πιεζομετρικού φορτίου σε 

δεδομένες θέσεις ή μέγιστων ταχυτήτων, αξιολόγηση συμμετοχής στοιχείων δικτύου 

στην πυρόσβεση, κλπ. 

• Καθορισμός κριτηρίων (rules) για τον έλεγχο των αντλιών, βαλβίδων και βαλβίδων 

μείωσης της πίεσης. 

• Ρύθμιση και βαθμονόμηση του ποιοτικού μοντέλου (quality analysis) με βάση μετρήσεις 

πεδίου (συντελεστές της κινητικής εξίσωσης κατανάλωσης χλωρίου, ή αύξησης των THM, 

κλπ). 

• Μακροχρόνια υδραυλική και ποιοτική δυναμική προσομοίωση (extended simulation), 

υπό μόνιμες  ή μεταβαλλόμενες υδραυλικές συνθήκες. 

• Σκελετοποίηση του δικτύου, αφαιρώντας αγωγούς διανομής και ιδιωτικές συνδέσεις και 

ανάγοντας τις ζητήσεις των επί μέρους κόμβων στο πρωτεύον δίκτυο διατηρώντας την 

υδραυλική ισοδυναμία. 

• Δυνατότητα πραγματοποίησης ερωτήσεων (queries) επί του υδραυλικού μοντέλου και 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων επί γραφημάτων με χρωματική διαβάθμιση. 

• Να γίνει χρήση ειδικών συστημάτων διαχείρισης για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου 

όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για 

την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των 

προσβάσεων στα δεδομένα. 
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• Να υιοθετηθεί αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 

τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

Το λογισμικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας: 

• Είσοδος χρηστών µε τη χρήση ονόματος και κωδικού πρόσβασης στο περιβάλλον 

διαχείρισης (για τους διαχειριστές). 

• Δυνατότητα εγγραφής χρήστη και εκχώρηση προκαθορισμένων δικαιωμάτων στο νέο 

χρήστη. Εναλλακτικά, ο διαχειριστής θα μπορεί να εγκρίνει / απορρίψει την εγγραφή του 

νέου χρήστη. 

• Κρυπτογράφηση του κωδικού πρόσβασης των χρηστών κατά την αποθήκευσή του στη 

βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μην είναι γνωστός σε όσους έχουν απευθείας πρόσβαση 

στη βάση και δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης SSL κατά την πιστοποίηση χρήστη και την 

μεταφορά του κωδικού του στο σύστημα προς έλεγχο.  

Το πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα προσομοίωσης δικτύων που αποτελούνται 

από απεριόριστους κόμβους. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η εν λόγω πλατφόρμα θα λειτουργεί παράλληλα με τις εφαρμογές GIS και της διαδικτυακής 

πύλης καταναλωτών και θα δίνει προστιθέμενη αξία στην συνολική οικονομική διαχείριση της 

υπηρεσίας.  Η πλατφόρμα/ λογισμικό θα πρέπει να είναι διαδικτυακό με εύχρηστα μενού και 

Cloud αποθήκευση των βάσεων δεδομένων, ώστε να προσδίδουν ασφάλεια κατά κύριο λόγο 

και διαθεσιμότητα λειτουργίας από οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου. 

Η προμήθεια του νέου λογισμικού θα ωφελήσει στην βέλτιστη λειτουργία του συνολικού 

συστήματος, χωρίς παρεμβάσεις και καθυστερήσεις, με διαδικτυακές γέφυρες επικοινωνίας με 

τρίτες εφαρμογές. Η συνολική διαχείριση των συστημάτων μέτρησης – τιμολόγησης – εξόφλησης 

ειδοποιητηρίων άρδευσης θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός λογισμικού εύχρηστο για το σύνολο 

του προσωπικού της υπηρεσίας. Το λογισμικό θα αποτελείται από τις παρακάτω υπό-

εφαρμογές: 
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• Κύκλωμα Διαχείρισης άρδευσης – Συμβαλλόμενων Γεωργών-καταναλωτών - Νέων 

Συνδέσεων 

• Πρόγραμμα Λήψης ενδείξεων (Καταμετρητές) 

• Κύκλωμα Αποστολής SMS και email 

• Module για ψηφιακή υπογραφή σε νέες συμβάσεις και διακανονισμούς. 

Άρδευση 

Το module της άρδευσης θα καλύπτει το εμπορικό κομμάτι της υπηρεσίας και ειδικότερα της 

διεύθυνσης άρδευσης. Εδώ θα γίνεται η καταχώριση των φυσικών προσώπων - γεωργών που 

συνδέονται με τις παροχές, τις καλλιέργειες αλλά και τα ηλεκτρονικά υδροστόμια και τις 

αντίστοιχες κάρτες τους. Το module περιέχει την καρτέλα του γεωργού με όλες της πληροφορίες 

του, ενώ από αυτό το σημείο του προγράμματος γίνεται και η καταχώρηση των κυβικών νερού 

άρδευσης που έχει καταναλώσει όπως και η έκδοση των λογαριασμών. Περιέχει μια σειρά από  

καταστάσεις που αφορούν βεβαιώσεις εσόδων, ανακλήσεις, ταμεία, διακανονισμούς και 

απογραφή υπολοίπων. 

Νέες Συνδέσεις 

Το module των Νέων Συνδέσεων θα αφορά το κομμάτι των θεωρημένων παραστατικών. Τα 

παραστατικά που καταχωρούνται εδώ είναι για παράδειγμα Τιμολόγιο ή Πιστωτικά Τιμολόγια 

και  Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών. Μέσα θα υπάρχουν χρεώσεις όπως μια εργασία για τη νέα 

σύνδεση, πώληση νερού για τις κάρτες της άρδευσης ή και κάποιο πρόστιμο. Στο κύκλωμα αυτό 

ανοίγονται ξεχωριστοί πελάτες (Πελάτες Νέων Συνδέσεων), οι οποίοι συνδέονται με κωδικούς 

χωραφιών, καλλιεργειών και κωδικούς παροχών. Οι κωδικοί αυτοί δεν θα πρέπει να συνδέονται 

με τους κωδικούς που ανοίγονται από το module της άρδευσης. Η σύνδεση μεταξύ  των δύο 

modules γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου γεωργού. Δηλαδή ένας συμβαλλόμενος μπορεί να 

συσχετιστεί με ένα ή περισσότερα χωράφια από το module της άρδευσης και παράλληλα να 

συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους κωδικούς πελάτη στο module των Νέων Συνδέσεων. 

Συνδετικός κρίκος είναι το ID του Συμβαλλόμενου-γεωργού.   

Τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει το νέο λογισμικό σε επεκτάσεις και δυνατότητες: 

• Πλήρης ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων (συμβάσεων, διακανονισμών, αιτήσεων) που 

γίνονται ανάμεσα στο Δήμο και τους καταναλωτές-γεωργούς, 

• Γέφυρες (web services & APIs) με την διαδικτυακή πύλη των καταναλωτών, 

• Γέφυρες (web services & APIs) με το λογισμικό διαχείρισης των ηλεκτρονικών 

υδροστομίων, 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων ΤΟΕΒ Άμφισσας και 
Προμήθεια - Εγκατάσταση ΚΣΕ Τηλεμετρίας Πιλοτικής Λειτουργίας» 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   -77- 

• Ψηφιακή υπογραφή από τον καταναλωτή και τον (ή τους) αρμόδιο της υπηρεσίας σε 

ταμπλέτα και αποθήκευση σε κλειδωμένο PDF, 

• Αποστολή προσωποποιημένων SMS & Email από οποιοδήποτε σημείο του 

προγράμματος υπάρχει η ανάγκη. Ενημερώσεις για οφειλές, διακοπές, έκδοση 

λογαριασμών κλπ, 

• Δυνατότητα ενημέρωσης του υπόχρεου-γεωργού, 

• Ευέλικτο σύστημα δημιουργίας διακανονισμών με παραμετροποίηση δόσεων, 

ελάχιστου ποσού καταβολής κλπ. και 

• Μαζική ακύρωση μη εξυπηρετούμενων διακανονισμών. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η Android & ios εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό την αναβάθμιση του τρόπου 

λειτουργίας της άρδευσης. Ο κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των καθημερινών 

λειτουργιών της υπηρεσίας, η υποστήριξη του προσωπικού στην συλλογή χρήσιμων δεδομένων, 

η ομαδοποίηση των αναφορών των γεωργών και η συνεχής ενημέρωση τους για τις ώρες και 

μέρες ποτίσματος, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ως προς την 

ανταλλαγή πληροφοριών.  

Το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής  ελέγχει όλη την πληροφορία που θέλει η υπηρεσία 

να δώσει στους γεωργούς αλλά και να λάβει από αυτούς. Η διεπαφή με το διαχειριστικό 

περιβάλλον θα πρέπει να είναι εύκολη και απλή.  

Οι λειτουργίες της εφαρμογής αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω: 

Η κάρτα μου 

Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται το οικονομικό υπόλοιπο το οποίο θα έχει στην διάθεση του για 

αγορά νερού άρδευσης, τις μετρήσεις, τις ενδείξεις, και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που 

μπορεί να δώσει πληροφορίες στον γεωργό ή στην υπηρεσία μέσω Push Notifications. Το 
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ιστορικό των κυβικών που έχουν καταναλωθεί σε προηγούμενες περιόδους – διαστήματα σε 

σχέση με το σήμερα, και η εικονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υδροστομίου.    

Ο λογαριασμός μου 

Η υπηρεσία εξυπηρετεί πλέον τους καταναλωτές της με τον ψηφιακό λογαριασμό (e-bill). Η 

εφαρμογή θα ενημερώνεται καθημερινά με τους τρέχοντες λογαριασμούς από το σύστημα της 

μηχανογράφησης. Ο γεωργός θα έχει την δυνατότητα να συνδέεται μέσω κωδικού καταναλωτή 

και αριθμού κάρτας θα ενημερώνεται για τον λογαριασμό του και θα μπορεί να τον εξοφλήσει 

μέσα από αυτήν. 

 

Αναφορά προβλήματος 

Η υπηρεσία θα δέχεται πλέον αναφορές προβλημάτων ηλεκτρονικά, οι οποίες αποθηκεύονται 

σε μια βάση δεδομένων για περεταίρω επεξεργασία. Η αναφορά μιας βλάβης από τον 

καταναλωτή θα ξεκινά με την λήψη φωτογραφίας του συμβάντος, μετέπειτα η υπόδειξη της 

θέσης της βλάβης μέσω χάρτη και αναζήτηση με GPS από το κινητό ή το Tablet και για την 

ολοκλήρωση της αναφοράς του γεωργού είναι χρήσιμη μια μικρή περιγραφή του συμβάντος και 

τα στοιχεία του για την επιβεβαίωση της ζημιάς. 

 Όλες οι αναφορές θα συγκεντρώνονται στο διαχειριστικό της εφαρμογής αλλά και σε mail της 

υπηρεσίας όπου θα ειδοποιούνται τα συνεργεία και η τεχνική υπηρεσία αμέσως. 

Ενημέρωση δεδομένων άρδευσης 

Το εργαλείο αυτό αφορά την ενημέρωση και ειδοποίηση με την χρήση PUSH Notification των 

γεωργών, με το πρόγραμμα άρδευσης, άλλες πληροφορίες χρήσιμες κλπ. Το περιβάλλον και η 

δημιουργία μιας ειδοποίησης από το προσωπικό της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι εύκολη. 

Το λογισμικό θα παρέχει πρόσβαση στους καταναλωτές και μέσω ιστοσελίδας (web application), 

οι δε χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες οδηγούν σε responsive σελίδες και προσβασιμότητα για 

ΑΜΕΑ που λειτουργούν εξίσου καλά τόσο σε υπολογιστές όσο και σε tablet. Η χρήση της 

εφαρμογής θα είναι δωρεάν από τους γεωργούς – καταναλωτές, όπως και το κατέβασμα από 

Google Play και App Store. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι native που σημαίνει πως κατά τη χρήση τους οι χρήστες 

επωφελούνται σε ταχύτητα, οικονομία MB στα δεδομένα τους, ασφάλεια και βέλτιστη 

χρηστικότητα & εμπειρία χρήστη. Οι εφαρμογές θα επικοινωνούν με την πλατφόρμα μέσω web 

services χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση ασφαλείας επιπέδου τουλάχιστον SSL με HTTP basic 

authentication.  
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Η Android εφαρμογή θα πρέπει να έχει γραφτεί τουλάχιστον σε Android Kotlin 2021 – material 

design στο Android Studio, και είναι συμβατή τουλάχιστον με 10.000 συσκευές smartphones & 

tablet με λογισμικό Android 7 ή νεότερο.  

Η iOS εφαρμογή θα πρέπει να έχει γραφτεί σε Swift 5.4 – SwiftUI 2019 στο xCode ή αντίστοιχο, 

και να είναι συμβατή με iphone & ipad με λογισμικό iOS 13 ή νεότερο.  

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν επί ποινής αποκλεισμού: 

• Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

• Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

• Πιστοποιητικό ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής  
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα συντάξει και παραδώσει πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού της υπηρεσίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) εβδομάδων, δηλαδή 10 εργασίμων 

ημερών με 6 ώρες το πολύ ημερησίως, σε ωράριο της ελεύθερης επιλογής της υπηρεσίας μας 

(πρωί- απόγευμα ή Σάββατο πρωί). Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών 

και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως 

του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, 

συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης 

συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση και 

τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το κυρίως υπό προμήθεια 

υλικό του έργου της παρούσας. 

Το σύνολο της παραπάνω εκπαίδευσης θα παρακολουθήσει και ένας εκπρόσωπος μηχανικός της 

Υπηρεσίας, ο οποίος θα συντονίζει και την καλή εκτέλεση και τήρηση του προγράμματος της 

εκπαίδευσης και θα αναλάβει στην συνέχεια σαν υπεύθυνος επικεφαλής τεχνικός της 

εγκαταστάσεως. 

Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα είναι κατ’ ελάχιστο το εξής : 

• Για τους χρήστες του συστήματος (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα καλύπτει όλα τα θέματα 

λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των τοπικών σταθμών. Η λειτουργία 

των υπολογιστικών συστημάτων θα καλύπτεται σε ικανοποιητικό βάθος για να επιτρέπει 

την κανονική και ομαλή θέση σε λειτουργία και κλείσιμο του συστήματος, τη χειροκίνητη 

αρχειοθέτηση των αρχείων. 

• Για το προσωπικό συντήρησης (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διάγνωση, 

την αντικατάσταση και τη διαδικασία επισκευών στους τοπικούς σταθμούς και στον 

επικοινωνιακό εξοπλισμό. 

• Για τους προγραμματιστές / μηχανικούς συστημάτων (2 άτομα) Η εκπαίδευση θα 

καλύπτει όλες τις ευκολίες επαναδιάταξης του συστήματος των υπολογιστών (βάση 

δεδομένων και δόμηση οθόνης), προωθημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, γλώσσα 

ελέγχου διαδικασιών, εφαρμοσμένα προγράμματα υψηλού επιπέδου και διασύνδεσή 

τους με τη βάση δεδομένων, τοπικούς προγραμματισμούς στους τοπικούς σταθμούς 

κ.λ.π. 

Στο σχέδιο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται : 
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• Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης - χρονική διάρκεια 

• Αριθμός ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (Εργοδηγοί - Υπομηχανικοί - Μηχανικοί) που 

απαιτείται να εκπαιδευτούν 

• Βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα 

• Εγχειρίδια γενικής κατάρτισης (θεωρητική) και εγχειρίδια που αφορούν τη λειτουργία 

του συγκεκριμένου συστήματος (πρακτική) 

• Άλλα στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού. 

• Θα πρέπει να προσφερθεί επίσης στην υπηρεσία έκθεση με τα τελικά συμπεράσματα 

που θα αφορούν στο συνολικό αποτέλεσμα της παρασχεθείσας εκπαίδευσης, τις 

επιδόσεις των εκπαιδευθέντων και τις γενικότερες προτάσεις των εκπαιδευτών 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. Όλα 

τα εγχειρίδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6592 που αναφέρεται σε εγχειρίδια που 

έχουν ως βάση συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) 

πλήρεις σειρές σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα είναι 

κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμών. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιγράφει αναλυτικά τις λειτουργίες 

του συστήματος που είναι διαθέσιμες στον χειριστή/χρήστη κάθε σταθμού. Θα περιγράφει όλες 

τις λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος, όπως η θέση του συστήματος σε λειτουργία και ο 

τρόπος να πραγματοποιείται βοηθητική αποθήκευση (back up) δεδομένων για λόγους 

ασφαλείας.  

Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα όπως 

παρέχονται από τους κατασκευαστές, ως εξής: 

• Συστήματα υπολογιστών και περιφερειακών 

• Εξοπλισμός τοπικών σταθμών 

• Συστήματα τηλεπικοινωνιών 

Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και της 

θεωρίας λειτουργίας τους, των διαδικασιών δοκιμών, επισκευών και ρυθμίσεων μέχρι 

επιπέδου στοιχείου, καθώς και πλήρη κατάλογο όλων των χρησιμοποιουμένων 

ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών στοιχείων. 
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Εγχειρίδια τοπικών σταθμών. Σε κάθε θέση εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον 

πλήρες σετ τεχνικών εγχειριδίων χρήσεως, λειτουργίας, συντήρησης, εντοπισμού και 

αποκατάστασης βλαβών και παροχής οδηγιών εκτελέσεως δοκιμών και ρυθμίσεων των 

συσκευών ή συστημάτων που βρίσκονται στη θέση αυτή. 

Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε τοπικό σταθμό που 

περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων καθώς και ηλ/κών πινάκων που θα 

εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας των 6 μηνών υποχρεούται να 

παρέχει εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον (12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που 

απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος.  

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας και της εγγύησης, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρέχει συντήρηση όλων των συσκευών (hardware & software), μηχανημάτων 

και εξαρτημάτων που αποτελούν τις εγκαταστάσεις, να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση. 

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται και η εκτέλεση κατά την διάρκεια του χρόνου 

εγγύησης της προληπτικής συντήρησης καθώς και η αξία των αναλωσίμων υλικών που θα 

απαιτηθούν κατά την υλοποίησή της.  

Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη της αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ήθελε παρουσιασθεί. 

σε οποιαδήποτε υπό προμήθεια συσκευή. Σαν βλάβη συσκευής νοείται οποιαδήποτε βλάβη 

μπορεί να παρουσιασθεί από αστοχία της συσκευής και όχι από βίαια παρέμβαση ή χειριστικό 

σφάλμα. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

να αντικαθιστά τις επιμέρους μονάδες με καινούργιες, οι οποίες θα συνοδεύονται από εγγύηση 

διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους  εάν συμβεί κατά τον  χρόνο της  εγγύησης, ώστε να λήγει με 

την συνολική  εγγύηση.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το χρόνο της παρεχόμενης εγγυημένης λειτουργίας του 

συνολικού συστήματος και του εξοπλισμού να παρέχει: 

• Περιοδική συντήρηση και υποστήριξη στον εγκατεστημένο εξοπλισμό τουλάχιστον ανά 

τρίμηνο (ελάχιστη διάρκεια 6 ώρες),  

• Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του εξοπλισμού 

απομακρυσμένα εντός δώδεκα (12) ωρών από την εμφάνισή της, 
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• Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας σε μέρος του εξοπλισμού που 

δε μπορεί να αποκατασταθεί απομακρυσμένα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την 

εμφάνισή της και 

• Παροχή ανταλλακτικών σε εξάρτημα του συνολικού συστήματος εντός  σαράντα οκτώ 

(48) ωρών. Για την κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου κριτηρίου ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει επαρκές απόθεμα των βασικών ανταλλακτικών του συνολικού 

συστήματος έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία ή απαίτηση ανταλλακτικών. 

Στο παρεχόμενο πρόγραμμα θα αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία και κατ' ελάχιστον θα 

αναφέρεται:         

• Στην περιοδικότητα και διάρκεια της προληπτικής συντήρησης και το ωράριο μέσα στο 

οποίο μπορεί να πραγματοποιείται.  Οι ημερομηνίες και ώρες θα καθορίζονται μετά από 

συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

• Στο μέσο χρόνο αποκατάστασης οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας / απόκριση 

μεταξύ κλήσης και απομακρυσμένης αποκατάστασης ή άφιξης του εξειδικευμένου 

προσωπικού για την αντιμετώπιση βλαβών και το προβλεπόμενο ωράριο απόκρισης 

καθώς και οι όροι για αντιμετώπιση βλαβών εκτός του παραπάνω ωραρίου. 

• Στο μέσο χρόνο διάθεσης των απαραίτητων για την συντήρηση του προσφερόμενου 

συστήματος ανταλλακτικών. 

• Στη διαδικασία που θα ακολουθεί για την περίπτωση που απαιτούμενα ανταλλακτικά 

δεν υπάρχουν στο απόθεμα, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος πιθανός χρόνος 

αναμονής μέχρι την άφιξή τους 

 

 

Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 
 

 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» 

 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 200 kWp – 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Α Θ Η Ν Α 
 

ΜΑΙΟΣ 2022 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



2 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 200 kWp 
 

 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Επωνυμία : Τ.Ο.Ε.Β.    ΠΕΔΙΑΔΟΣ  ΜΟΡΝΟΥ 
 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Θέμα   : ΚΕΦΑΛΑΣ 
Τοπική Κοινότητα : Καστρακίου 
Δήμος   : Δωρίδος 
Περ. Ενότητα  : Φωκίδας  
Περιφέρεια   : Στερεάς Ελλάδος   
Εμβαδό γηπέδου    : 4.085,90 τ.μ. 
 
Το Φ/Β σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί επί γηπέδου εκτάσεως 4.085,90 τ.μ. που βρίσκεται 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δήμος Δωρίδος Τοπική Κοινότητα 
Καστρακίου θέση ΚΕΦΑΛΑΣ και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συντάξει και 
υπογράψει ο Πολιτικός Μηχανικός Ευθύμιος Πατρινός με ημερομηνία σύνταξης Δεκέμβριος 2018 
και οριοθετείται από τα τοπογραφικά σημεία Α,Β,Γ,…,Ι,Α. 
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος είναι επιλεγμένος με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Οι Φ/Β γεννήτριες δεν σκιάζονται από παρακείμενα κτίρια ή δέντρα. 

- Το γήπεδο ευρίσκεται σε περιοχή με υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας και ο προσανατολισμός 
του είναι Νότιος ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

- Το υψόμετρο και γενικότερη μορφολογία της περιοχής είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη 
απόδοση του συστήματος. 

- Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται εύκολα. 

- Η απόσταση από το δίκτυο της ΔΕΗ είναι η ελάχιστη δυνατή με συνέπεια την 
ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς της ενέργειας. 

 
Η θέση στην οποία θα εγκατασταθεί το Φ/Β Πάρκο φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα  
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Σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφή σκαριφήματος) του χώρου εγκατάστασης του 

σταθμού σε κατάλληλη κλίμακα, συνοδευόμενο από τον πίνακα συντεταγμένων των κορυφών 

ου πολυγώνου του γηπέδου σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 

 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



4 

 

Οι ακριβείς συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 του οικοπέδου του Φ/Β πάρκου φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 
 

 
3. ΓΕΝΙΚΑ 

Γενικά στοιχεία φωτοβολταϊκού σταθμού : 
- Τρόπος λειτουργίας : απ’ ευθείας διασύνδεση με το δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) 
- Ισχύς : 199,98 kWp. 
- Διαθέσιμη ενέργεια στο δίκτυο σε διάρκεια ενός έτους : ~300.000 kWh. 
- Συλλέκτες: Trina TSM-DEG18MC.20(II) 505Wp τύπος Μονοκρυσταλλικό. 

Ισχύς: 505 Wp 
Προσανατολισμός: Νότιος – αζιμούθιο ± Ο° 
Κλίση ως προς τον ορίζοντα : 32° 
Διαστάσεις: 2187 Χ 1102 X 35mm / Βάρος : 30,1kg 
Σύνολο: 396 συλλέκτες. 

- Μετατροπείς (INVERTER): SMA STP110-60 
Σύνολο: 2 μονάδες 
Ισχύς: 110 kW 
Βάρος : 93.5 kg 

- Λογικός έλεγχος: ΝΑΙ 
 
Ο Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από ένα 
συνεργαζόμενο σύνολο Φ/Β συστοιχιών που τροφοδοτούν διατάξεις αντιστροφέων DC/AC του 
συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (inverters). Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν 2 string 
inverters DC/AC τύπου STP110-60 της εταιρείας SMA, ονομαστικής ισχύος 110kW έκαστος, 396 
Φ/Β πλαίσια ισχύος αιχμής 505Wp έκαστο του τύπου TSM-DEG18MC.20(II),  της κινεζικής 
εταιρίας Trina Solar, που αποτελούνται από Φ/Β στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 
Τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται κατά κλάδους με τους κλάδους να αποτελούνται από 18 Φ/Β πλαίσια 
εν σειρά. Οι κλάδοι ανά 11 συγκροτούν ένα υποσύστημα και τροφοδοτούν έναν αντιστροφέα 
τύπου SMA STP110-60. Οι αντιστροφείς συνδέονται με 1 Μετασχηματιστή Ανύψωσης Τάσης 
200kVA. Η εξερχόμενη από αυτόν ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέσω 
κατάλληλου διακοπτικού υλικού το οποίο είναι τοποθετημένο στον οικίσκο Μέσης Τάσης. 
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Όλα τα υποσυστήματα είναι σταθερά (fixed), στερεωμένα σε αλουμινένιες βάσεις, σε διάταξη 2 
σειρών portrait (οριζόντια), οι οποίες είναι πακτωμένες στο έδαφος με χρήση πασσάλων 
κατάλληλου προφίλ, από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Το βάθος της πασσαλοέμπηξης είναι 
1,5 m περίπου, αναλόγως και της στατικής μελέτης. 
Συνοπτικά τα στοιχεία για την ισχύ, τον τύπο και την διάταξη των μονάδων παραγωγής του Φ/Β 
σταθμού έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 1: Ισχύς, τύπος και διάταξη μονάδων παραγωγής Φ/Β Σταθμού 
 

Αντιστροφείς  DC/AC 

Τύπος SMA STP110-60 

Ονομαστική Ισχύς (AC) 110Kw 

Πλήθος 2 

Φ/Β πλαίσια 

Τύπος Trina Solar TSM-DEG18MC.20(II) 

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου 

Ισχύς αιχμής 505 Wp 

Πλαίσια σε σειρά ανά 
κλάδο 

18 

Σύνολο Φ/Β πλαισίων 396 

Συνολική Εγκατεστημένη 
Ισχύς 

199,98 kWp 

 
 
 
Μονογραμμικό Σχέδιο Εγκατάστασης :  
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4. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ  

 
Φ/Β Πλαίσια 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια που πρόκειται να εγκατασταθούν είναι της εταιρείας Trina Solar, τύπου 
TSM-DEG18MC.20(II) ισχύος αιχμής (maximum peak power) 505 Wp. Κάθε Φ/Β πλαίσιο 
αποτελείται από 150 Φ/Β κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου που βρίσκονται συνδεδεμένα σε 
σειρά εντός πλαισίου αλουμινίου. Οι εξωτερικές διαστάσεις των Φ/Β πλαισίων είναι 
2187x1102x35 mm και το βάρος τους είναι 30,1 kg. Η τάση λειτουργίας σε STC είναι 43,7 V DC, 
ενώ η μέγιστη τάση συστήματος είναι 1000 V DC. Τα ηλεκτροπτικά χαρακτηριστικά των Φ/Β 
πλαισίων για τις πρότυπες συνθήκες ελέγχου (Standard Test Conditions, STC)1 δίνονται στον 
Πίνακα 2.  
 
Πίνακας 2: Ηλεκτρο-οπτικά χαρακτηριστικά Φ/Β πλαισίων Trina 

Συνθήκες STC 
TSM-
DEG18MC.20(II) 

Ισχύς αιχμής (Peak power) Pm 505 Wp 

Τάση μέγιστης ισχύος (Maximum power voltage) Vmpp 43,7 V 

Ρεύμα μέγιστης ισχύος (Maximum power current) Impp 11,56 A 

Τάση ανοικτού κυκλώματος (Open circuit voltage) Voc 51,7 V 

Ρεύμα βραχυκυκλώσεως (Short circuit current) Isc 12,17 A 

Θερμικά χαρακτηριστικά  

Θερμικός συντελεστής ρεύματος βραχυκύκλωσης    0.04 % / ⁰C 

Θερμικός συντελεστής τάσης ανοικτού κυκλώματος  -0.25 % / ⁰C 

Θερμικός συντελεστής ισχύος αιχμής -0.35 % / ⁰C 

NMOT 41 (±3) ⁰C 

Αντιστροφείς 

Οι εξωτερικές διαστάσεις των αντιστροφέων SMA είναι 1117 x 682 x 363 mm 
(Πλάτος/Ύψος/Βάθος), το βάρος τους 93,5 kg περίπου και είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 
εξωτερικούς χώρους (κλάση προστασίας IP66) σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -30⁰C έως +60⁰C.  
Για την επιλογή του τύπου των αντιστροφέων ελήφθησαν υπόψη οι τεχνικές προδιαγραφές τους 
και ειδικότερα η περιοχή τάσεων εισόδου που δέχονται και η ισχύς συνεχούς ρεύματος που 
μπορούν να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Τα κυριότερα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους παρατίθενται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. 

Πίνακας 3: Κύρια χαρακτηριστικά αντιστροφέων DC/AC  

Δεδομένα DC εισόδου  STP110-60 

Μέγιστη ισχύς DC 165000 Wp 

Εύρος τάσης DC  500V – 800V 

Μέγιστη DC τάση (UDC,max) 1000 V 

Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου (IPV,max) 33 A / 33A 

Πλήθος παράλληλων εισόδων ανεξαρτήτων MPP 2 / A:3 ; B:3 

Δεδομένα AC εξόδου  

Ονομαστική ισχύς (PAC,nom) 110000 W 

                                                 
1 Οι πρότυπες συνθήκες για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των χαρακτηριστικών των Φ/Β στοιχείων 

αναφέρονται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πυκνότητας 1KW/m2 και φάσματος αντίστοιχου του ηλιακού 
με ΑΜ 1,5 (κάθετη πρόσπτωση) και σε θερμοκρασία Φ/Β στοιχείου ίση με 25 οC±2oC  
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Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 159 A 

Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) < 3% 

Ονομαστική τάση (UAC,nom) 3/N/PE;230/400V 

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 1 

Ονομαστική συχνότητα (fAC,nom) 50 Hz 

Απόδοση  

Μέγιστος βαθμός απόδοσης (eta max) 98,60 %  

Σταθμισμένος βαθμός απόδοσης (eta euro) 98.40 % 

 
Σταθμός Μέσης Τάσης – Μετασχηματιστής Τάσης 

Ο σταθμός μέσης τάσης περιλαμβάνει τον Μετασχηματιστή Ανύψωσης Τάσης, την κυψέλη 
προστασίας του Μ/Χ (αυτόματος διακόπτης SF6 και βοηθητικά υποσυστήματα επιτήρησης και 
ελέγχου αυτού) και την κυψέλη γραμμής ΜΤ (διακόπτης φορτίου SF6).  
Οι εξωτερικές διαστάσεις του προκατασκευασμένου οικίσκου είναι 5000 x 3000 x 2800 mm. 
Τοποθετείται στο έδαφος, με κατάλληλη θεμελίωση (μεγίστου βάθους εκσκαφής 0.7m). Διαθέτει 
επαρκή αερισμό.  
Ο Μετασχηματιστής Ανύψωσης είναι τριφασικός, ΟΝΑΝ 0.4/20kV, 200kVA,  Dyn11 χαμηλών 
απωλειών  με τάση βραχυκύκλωσης 6%.  

Ο Μετασχηματιστής ισχύος του υποσταθμού είναι τύπου Ελαίου, κατάλληλος για τοποθέτηση 
σε εσωτερικό χώρο. 
 Ο μετασχηματιστής έχει πληρωθεί με μονωτικό λάδι από τον κατασκευαστή και είναι 
εφοδιασμένος με αφυγραντήρα και αναπνευστήρα με SILICA GEL. 
 Για την προστασία του μετασχηματιστή από υπερθέρμανση υπάρχει ηλεκτρονόμος 
BUCHHOLZ με δύο βαθμίδες για σήμανση συναγερμού και διακόπτη. 
 
Σταθερές βάσεις  

Οι σταθερές βάσεις (σταθερές) είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με συνδετήρια στοιχεία 
από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Θα εδράζονται στo έδαφος με χρήση πασσάλων κατάλληλου προφίλ, από εν θερμώ γαλβανισμένο 
χάλυβα. Το βάθος της πασσαλοέμπηξης κυμαίνεται από 1,5 έως 1,8 m, αναλόγως της στατικής 
μελέτης. 
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται στις βάσεις, με τη μεγαλύτερη πλευρά τους κάθετη με 
το έδαφος, σε 2 σειρές, υπό γωνία 25ο , ως προς το οριζόντιο επίπεδο, και με Νότιο 
προσανατολισμό.  
Η διάταξη των βάσεων στο χώρο του οικοπέδου γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την αποφυγή 
σκίασης των πλαισίων από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.  
Το σύστημα των βάσεων στήριξης καλύπτει τις απαιτήσεις για αντοχή σε φορτία ανέμου 
(θεωρώντας «βασική ταχύτητα ανέμου» 33 m/s, προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και τραχύτητα 
εδάφους κατηγορίας ΙΙ) και σε φορτία χιονιού (θεωρώντας «τυπικό φορτίο χιονιού στο έδαφος» 
0.81 kN/m²), σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1,3 και 9 ενώ θα καλύπτονται και οι απαιτήσεις του 
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. 
 
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

Με δεδομένο το γήπεδο της εγκατάστασης και τη θέση του Σημείου Σύνδεσης στο Δίκτυο, η 
επιλογή των καλωδίων έγινε με κριτήριο τη μέγιστη πτώση τάσης (<1% συνολικά) και την 
ελαχιστοποίηση των απωλειών DC/ΑC. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες: 

- 6 mm2 ή 2x6 mm2  (solar cable)  μεταξύ Φ/Β πλαισίων και πινάκων Υποσυστημάτων 
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- ΝΥΥ καλώδια AC διατομών 3x120+70+50 mm2 για τη σύνδεση μεταξύ αντιστροφέων και 
Γενικoύ Πίνακα ΧΤ 

- N2XSY καλώδιο ΜΤ (3+1)x1x70 mm2 για τη σύνδεση του σταθμού μέσης τάσης με το 
Σημείο Σύνδεσης Δικτύου. 

 Πίνακα Σημείου Διασύνδεσης περιέχει αυτόματο διακόπτη (αερίου SF6, 24kV, 630A, 16kA, 
ηλεκτροκίνητο, με ψηφιακό ηλεκτρονόμο), διακόπτη φορτίου (αερίου SF6, 24kV, 630A, 16kA, με 
γειωτή), απαγωγέα υπερτάσεων ΜΤ και πολυόργανο μέτρησης δεδομένων εξόδου. 
Τα καλώδια ισχύος θα οδεύουν υπογείως, σε βάθος 0.9m (1.25m για τα καλώδια ΜΤ), και με 
επιφανειακή σήμανση.  
Τα καλώδια είναι της εταιρίας LAPPKABEL τύπου OLFLEX SOLAR για τα καλώδια DC και της εταιρίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ για τα καλώδια AC. 
 
Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου Φ/Β Πάρκου 

Το σύστημα που θα εγκατασταθεί διακρίνεται σε δύο μέρη: 

- Το “απομακρυσμένο” υποσύστημα ελέγχου το οποίο εγκαθίσταται στο πεδίο (στον χώρο 
της Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης) 

- Το Κέντρο Ελέγχου μέσω του οποίου ο ιδιοκτήτης και / ή ο επιστάτης της Φ/Β 
εγκατάστασης εποπτεύει και διαχειρίζεται την εγκατάστασή (ή τις εγκαταστάσεις) του.  

Το σύστημα εποπτεύει και ελέγχει συνεχώς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Φ/Β 
εγκατάστασης με σκοπό την αναγνώριση σφαλμάτων λειτουργίας, καταστάσεων συναγερμού, 
παραβίασης της εγκατάστασης, συλλογή και καταγραφή στατιστικών στοιχείων και παραγωγή 
συγκεντρωτικών αναφορών απόδοσης στον χειριστή. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

- Παρακολούθηση και έλεγχος των inverters  

- Παρακολούθηση του κεντρικού πίνακα 

- Παρακολούθηση της ενέργειας που διοχετεύτεται στο δίκτυο 

- Μέτρηση εξωτερικής θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας των Φ/Β 
πλαισίων. 

- Περιμετρική ασφάλεια με κάμερες – υπέρυθρες εξωτερικού χώρου 

- Αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού 

- Επικοινωνία με τον υπολογιστή διαχείρισης (Σημ. Ο εξυπηρετητής βρίσκεται σε κάποιο 
provider π.χ. otenet) 

- Λογισμικό διαχείρισης (Portal) 
Το σύστημα θα ελέγχεται από έναν κεντρικό controller RSC10 της εταιρίας inAccess Networks, οι 
προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται. 
 
Χωματουργικές Εργασίες Οικοπέδου  

- Καθαρισμό και απομάκρυνση φυτοκάλυψης, επιφανειακών γαιών και δένδρων για βάθος 
έως 30εκ. περίπου εκτός εάν τοπικά απαιτηθεί διαφορετικά (ρίζες δένδρων κλπ) 

- Διάνοιξη οδού πρόσβασης 

- Διάνοιξη καναλιών όδευσης καλωδίων 

- Διάνοιξη καναλιού θεμελιακής γείωσης 

- Ισοπέδωση εδάφους στον χώρο εγκατάστασης του προκατασκευασμένου οικίσκου 
Σταθμού Αντιστροφέων  

 
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ  
Παρότι για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ανατολή και αντίστοιχα πριν τη δύση του ηλίου 

η πίσω συστοιχία σκιάζεται από την αμέσως νοτιότερη, το ποσοστό της μείωσης της διαθέσιμης 
ημερήσιας ενέργειας ηλιακής ακτινοβολίας, που αντιστοιχεί στη συστοιχία δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 5%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στη μέρα του έτους με τις χειρότερες συνθήκες για τη σκίαση. 
Αυτή η μέρα είναι η 22η μέρα του Δεκέμβρη για κάθε τόπο που βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο 
και ο ήλιος έχει τη χαμηλότερη τροχιά του. Μετά τη μέρα αυτή η σκιά ελαττώνεται σταδιακά. Της 
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επόμενες δηλαδή μέρες το ποσοστό μείωσης της διαθέσιμης ημερησίας ενέργειας ηλιακής 
ακτινοβολίας μειώνεται σταδιακά μέχρι την ελάχιστη τιμή του που λαμβάνεται για τις 21 Ιουνίου. 
Επιλέγοντας συνεπώς την βέλτιστη τοποθέτηση των συστοιχιών για την χειρότερη περίπτωση 
έχουμε την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για όλο το έτος.  

Προκειμένου να έχουμε την βέλτιστη τοποθέτηση των συστοιχιών χρησιμοποιούμε τον λόγο 
r = d / h. Το r λαμβάνεται από σχετικούς πίνακες ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Όσο το 
γεωγραφικό πλάτος μεγαλώνει έχουμε μεγάλη αύξηση για το d. Για την περιοχή της εγκατάστασης 
έχουμε γεωγραφικό πλάτος 36º το r λαμβάνεται περίπου 2.6. το παρακάτω σχήμα δείχνει τα 
γεωμετρικά μεγέθη που εμπλέκονται στον υπολογισμό της βέλτιστης απόστασης μεταξύ 
διαδοχικών συστοιχιών απείρου μήκους ώστε να πληρείται το κριτήριο του 5%. Τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσουμε για τον υπολογισμό της απόστασης S0 προκύπτουν εύκολα με βάση το 
σχέδιο. 

 
Με δοσμένο το r = 2.6 από το σχέδιο γίνεται εύληπτο ότι καθοριστικό ρόλο για τον υπολογισμό 
του βέλτιστου S0 έχουν η κλίση των πλαισίων και ο μήκος b. Τα πλαίσια που έχουμε έχουν μεγάλες 
διαστάσεις έτσι κάθε συστοιχία, αν τη θεωρήσουμε σε οριζόντιο επίπεδο, μπορεί να έχει ως 
πλάτος τη μεγάλη πλευρά του πλαισίου δηλαδή 2,176 m. Η βέλτιστη σταθερή κλίση για την 
Ελλάδα προκειμένου να έχουμε την καλύτερη ετήσια απόδοση είναι 32º. Επομένως έχουμε: 
r = 2.6, b = 2.176mm και β = 32º 
h = b × sin32⁰ = 2×2.176×sin32⁰ = 2.306,21mm 
d = r × h = 2.6 × 2.306,21 mm = 5.996,14mm ≈ 6m 
a = b cos32⁰ = 2×2.176×cos32⁰ = 3.690,71mm 
S0= a+d = 3.690,71 + 5.996,14 = 9.686,85mm ≈ 9,7m 
Με αυτήν την επιλογή η τοποθέτησης της ΦΒ γεννήτριας αποτελούμενη από 396ΦΒ ομάδες 
καταλαμβάνει έκταση : 
396*1,84536m*1,098m=730,76m2<2.451,54m2(=4.085,90m2*60%) που αποτελεί την μέγιστη 
επιτρεπτή κάλυψη για το συγκεκριμένο γήπεδο.    
 

6. ΚΑΛΩΔΙΑ 
6.1 Μέση Τάση 
Για την σύνδεση του ιστού της ΔΕΗ με την Κυψέλη Μέσης Τάσης και αυτής με τον Μ/Σ 
χρησιμοποιείται ανά φάση ένα μονοπολικό καλώδιο Ν2ΧSY 70mm2. 
 Για την εξασφάλιση ταχείας αποκατάστασης βλάβης σε περίπτωση αστοχίας του υπογείου 
καλωδίου θα προβλεφθεί στη μελέτη και η τοποθέτηση εφεδρικού αγωγού. 
6.2 Χαμηλή Τάση 
 Για την εγκατάσταση ΧΤ θα χρησιμοποιηθούν καλώδια βαρέως τύπου (J1VV-R κατά IEC 
502 και ΕΛΟΤ 843).  Τα καλώδια του εξωτερικού δικτύου θα τοποθετηθούν υπόγεια σε βάθος 
0,70m μέσα σε πλαστικές σωλήνες 6atm διαμέτρου Φ100 (100mm), οι οποίες στις συνδέσεις τους 
θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα.  Αρχικά θα γίνει η εκσκαφή του χαντακιού σε διαστάσεις 
ανάλογες με τον αριθμό των σωλήνων που θα τοποθετηθούν.   
 Στη συνέχεια θα γίνει διασταύρωση σκυροδέματος 300kgr τσιμέντου πάχους 100mm στον 
πυθμένα του χαντακιού σε όλο το πλάτος και τοποθέτηση πλέγματος από δομικό χάλυβα (ST-IV) 
T-196 σε πλάτος αντίστοιχο του χαντακιού.  Στο πλέγμα θα έχουν προσδεθεί μαλακά σύρματα 
διαμέτρου 2mm, σε διάστημα 1,0m για την πρόσδεση του πλαστικού σωλήνα.  Ακολουθεί η 
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τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων σε μια στρώση και πλήρωση των κενών με άμμο και εν 
συνεχεία η τοποθέτηση και κάλυψη των πλαστικών σωλήνων με πλάκες από σκυρόδεμα.  
 Η ακτίνα καμπυλότητας, όταν αλλάζει η κατεύθυνση των υπόγειων καλωδίων, πρέπει να 
είναι το λιγότερο 10 φορές μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο των πλαστικών καλωδίων 
που χρησιμοποιούνται. 
 Για την τοποθέτηση και εξαγωγή των καλωδίων θα κατασκευασθούν σε διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα των 22m κατάλληλα φρεάτια επιθεώρησης.  Μετά το άνοιγμα του λάκκου θα στρωθεί 
ο πυθμένας του με σκυρόδεμα 200kgr τσιμέντου πάχους 10cm.  Θα γίνει δόμηση των πλευρικών 
επιφανειών με σκυρόδεμα 300kgr πάχους 10cm μέχρι ύψους 25-30cm και επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600κgr  τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρών σε πάχος 2,5cm.  Εν 
συνεχεία αφού τελειώσουν οι εργασίες σύνδεσης και διέλευσης των καλωδίων, θα γεμίσει το 
φρεάτιο με άμμο και θα καλυφτεί με πλάκα πάχους 10cm από σκυρόδεμα 300kgr τσιμέντου 
οπλισμένο με πλέγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της στατικής επίβλεψης.  Κατόπιν των ανωτέρων 
θα γίνει η επίχωση του φρεατίου με τα προϊόντα της εκσκαφής.  Το κάλυμμα των φρεατίων θα 
είναι θα είναι χυτοσίδηρο με κατάλληλο πλαίσιο.  Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων μεταξύ 
τους πραγματοποιείται με απλή εισχώρηση του άκρου του ενός στην υποδοχή του άλλου χωρίς 
την παρεμβολή συγκολλητικής ουσίας ή ειδικού ελαστικού δακτυλίου.  Τα άκρα των πλαστικών 
σωλήνων, τα οποία καταλήγουν στα φρεάτια, δεν θα προεξέχουν στο εσωτερικό αυτών, αλλά θα 
έχουν ειδικά διαμορφωμένα άκρα με τσιμεντοκονία. 
6.3 Σύνδεση Καλωδίων 
Τα ενδεικνυόμενα ακροκιβώτια για την σύνδεση των καλωδίων είναι ψυχροσυστελλόμενου τύπου 
για τα καλώδια με ξηρά μόνωση ή καλώδια που ως μόνωση χρησιμοποιούν εμποτισμένο χαρτί.  Η 
μέγιστη επιτρεπτή διατομή των καλωδίων για το σύνηθη εξοπλισμό είναι : 
Μονοπολικά 
- 630 mm² ή 2x400 mm² για 1250A κυψέλες 
- 300 mm² ή 2x240 mm² για 630A ή 400A κυψέλες 
- 95 mm² κυψέλες μετασχηματιστών προστασίας με ασφάλειές 
Tριπολικά 
- 630 mm² για 1250A κυψέλες 
- 50 mm² ή 300 mm² για 630A ή 400A κυψέλες 
 

7. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Η αντικεραυνική εγκατάσταση του σταθμού πρέπει να προστατεύει έναντι αμέσου πλήγματος 

από κεραυνό.  Το αλεξικέραυνο θα είναι ενισχυμένου ιονισμού/ατμοσφαιρικής τάσης τύπου 
TESLA-S3 και σύμφωνο με τα ακόλουθα πρότυπα : 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412:1997 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197:2002 

• Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50164-1 

• Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50164-2 

• Εγκύκλιος Α.Π. Δ143α/143/88 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

• ΦΕΚ 59/3-2-89/τεύχος Δ 

• Γαλλικό πρότυπο NF C 17-102 
 

Η κεφαλή του αλεξικέραυνου TESLA-S3 αποτελείται από ακίδα σύλληψης, ιονιστικό 
μηχανισμό – επαγωγικό πηνίο υψηλής παλμικής τάσης, σπινθήρες ανάλωσης φορτίου, μονώσεις 
υψηλής στάθμης, δισκοειδή επιφάνεια χωρητικής ζεύξης, επαγωγό ακροδέκτη (καθόδου) βαρέως 
τύπου και κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης στον ιστό στήριξης.  Η ανωτέρω κεφαλή είναι 
αυτοτροφοδοτούμενη, καθ’ όσον ζευγνύετε χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο κακοκαιρίας και 
δεν απαιτεί προσαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η κεφαλή TESLA-S3, θα τοποθετηθεί αντίστοιχα στο ακροσωλήνιο ενός τηλεσκοπικού 
ανακλινόμενου ιστού στήριξης, από σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου άνευ αφής (Mannesmann) με 
συγκολλήσεις βαθιάς διείσδυσης (MIG-MAG) και αντιοξειδωτική βαφή, ο οποίος θα πακτωθεί επί 
του εδάφους εντός ορύγματος μπετόν.  
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Τέλος η κεφαλή TESLA-S3 θα συνοδεύεται από ανωτέρω ιστό στήριξης, αγωγό καθόδου από 
πολύκλωνο ηλεκτρολυτικό χαλκό, στηρίγματα διέλευσης του αγωγού καθόδου, ηλεκτρόδια 
τριγώνου γείωσης τύπου COPPERGLAD (χαλύβδινα επιχαλκωμένα), λυόμενο σύνδεσμο ελέγχου 
γείωσης και λοιπά υλικά απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης(ακροδέκτες, 
σύνδεσμοι κτλ.)          
Για την προστασία από κεραυνικά πλήγματα/κρουστικές υπερτάσεις θα εγκατασταθούν: 

- Θεμελιακή γείωση, αποτελούμενη από ταινία 30 x 3 mm Zn/St, τοποθετημένη σε βάθος 
μεταξύ 0.5m – 1m, με ορθοστάτες ανά 1m. Στην ταινία αυτή συνδέεται ισοδυναμικά και 
η γείωση των Σταθμών Αντιστροφέων (αντίστοιχη ταινία γύρω και κάτω από αυτούς, στην 
οποία συνδέονται οι αγωγοί γείωσης των εκτεθειμένων μερών -γείωση προστασίας- ΜΤ 
και ΧΤ, το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του Σταθμού καθώς και ο ουδέτερος 
κόμβος της πλευράς ΧΤ του Μετασχηματιστή, με την προϋπόθεση ότι η αντίσταση γείωσης 
δεν ξεπερνάει το 1Ω). 

- Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, αποτελούμενο από ακίδες ύψους 3 m, πακτωμένες 
σε βάσεις από μπετόν. Τοποθετούνται στην πίσω (βόρεια) πλευρά των βάσεων στήριξης 
φ/β πλαισίων, ανά διαστήματα τέτοια που να εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη αυτών. 

- Εξοπλισμός προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις. Τοποθετούνται αντίστοιχες 
διατάξεις προστασίας στην είσοδο των inverters καθώς και στην έξοδο ΜΤ του Σταθμού 
Αντιστροφέων. 

 
8. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Απαιτείται περίφραξη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου. Τοποθετείται περίφραξη 
γαλβανισμένου δικτυωτού πλέγματος (d=3,0mm) ύψους 2,00m με αγκαθωτό πλέγμα στο άνω 
άκρο. Η στήριξη του πλέγματος γίνεται με γαλβανισμένες κοιλοδοκούς ανά 2.5m, πακτωμένες στο 
έδαφος με τοπική χρήση σκυροδέματος. Επίσης, υπάρχει 2-φυλλη πόρτα μήκους 4m και ύψους 
2.5m.  Για την περίφραξη του γηπέδου επί του οποίου θα υλοποιηθεί ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός 
προβλέπονται οι ακόλουθες διαδικασίες :  

• Εκσαφές : 40cm X 40cm 

• Οπλισμένο σκυρόδεμα : 20cm X 40 cm  

• Σωλήνας γαλβανιζέ 1" ¼ in ανά 2,00m  

• Πόρτα εισόδου συρόμενη 5m κατασκευασμένη από γαλβανισμένο σωλήνα και 
επενδυμένο πλέγμα γαλβανιζέ 

• Δικτυωτό συρμάτινο πλέγμα γαλβανιζέ 0,65X0,64 με πάχος σύρματος 2,25mm  

• Αγκαθωτό Πλέγμα 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
Για την ασφαλή προσαγωγή ισχύος από το Φ/Β σταθμό στο κεντρικό δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ, 

επιλέγεται μέθοδος, ανάλογα με:  
• Την ισχύ του σταθμού.  
• Την απόσταση από υφιστάμενους Υ/Σ και υφιστάμενες γραμμές ΜΤ  
• Τη στιβαρότητα του δικτύου στο σημείο σύνδεσης.  
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Η σύνδεση προτείνεται να γίνει στην εναέρια γραμμή Μ.Τ. της περιοχής. Το μήκος της 
γραμμής διασύνδεσης είναι περίπου 50 m. Η όδευση του καλωδίου διασύνδεσης θα είναι 
εναέρια και θα εκκινεί από τον οικίσκο ελέγχου και την έξοδο του Μ/Σ και με κατάλληλη όδευση 
θα φτάσει στον στύλο του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ, όπου θα συνδεθεί στον τριπολικό αποζεύκτη.  Το 
πεδίο του πίνακα Μ.Τ. του σταθμού από το οποίο αναχωρεί η εναέρια γραμμή διασύνδεσης 
εφοδιάζεται με:  
• Τριπολικό Αποζεύκτη (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24kV και ονομαστικής και γειωτή, ο οποίος είναι 
μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη.  
• Απαγωγέα υπερτάσεων, προδιαγραφών ΔΕΗ.  

Για την έξοδο της γραμμής Μ.Τ. από τον κεντρικό ζυγό 20kW του σταθμού και τη σύνδεση 
του στην εναέρια γραμμή ΜΤ χρησιμοποιείται καλώδιο N2SY/XLPE (δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου), με αγωγούς χαλκού, διατομής 3*50 mm2 και εκτιμώμενου μήκους 50m.  

Στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το σταθμό στον στύλο της ΔΕΗ, 
εγκαθίστανται:  
• Τριπολικός αποζεύκτης (ΑΠΖ) ονομαστικής τάσης 24KV και και γειωτής ο οποίος είναι μηχανικά 
μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη.  
• Τριπολικός αυτόματος Διακόπτης Ισχύος (ΔΙ) εξαφθοριούχου θείου (SF6), ονομαστικής τάσης 
24KV, ονομαστικής έντασης 630Α, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 16 ΚΑ. Οι Διακόπτες 
Ισχύος ελέγχονται από ηλεκτρονόμους (Η/Ν) υπερφορτίσεως, υπερεντάσεως, γης, ορίων τάσης, 
ορίων συχνότητας και ομοπολικής συνιστώσας τάσης. Η ρύθμιση των Η/Ν γίνεται σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.  
• Επίστυλη μετρητική διάταξη για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενεργού και 
άεργου ισχύος και ενέργειας, τοποθετημένη σε ειδικό ερμάριο επί του στύλου.  

Οι διατάξεις διακοπής και απόζευξης στην άφιξη της εναέριας γραμμής Μ.Τ. από το Φ/Β 
σταθμό, θα είναι προσιτές στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι η 
εγκατάσταση του σταθμού θα ικανοποιεί, σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 της ΔΕΗ, εκτός 
από την προστασία υπερφόρτισης, την προστασία υπερεντάσεως και την προστασία διαρροής ως 
προς τη γη και τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας:  
 

Λειτουργία  Περιοχή ρύθμισης  

Προστασία πτώσης τάσης  1,00 ως 0,70 Un  

Προστασία υπέρτασης  1,00 ως 1,15 Un  

Προστασία υποσυχνότητας  50 ως 48 Hz  

Προστασία υπερσυχνότητας  50 ως 51 Hz  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις των Η/Ν προστασίας, σημειώνονται τα ακόλουθα:  
•Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα επιδιώκεται να ρυθμιστεί κατά το δυνατόν 
πλησιέστερα της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ.  
•Η προστασία έναντι πτώσης τάσης και υπέρτασης πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στις τρεις 
φάσεις.  
•Η προστασία για υποσυχνότητα και υπερσυχνότητα μπορεί να πραγματοποιείται ανά φάση.  
•Η επιτήρηση της τάσης εφαρμόζεται και στις τρεις φάσεις ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και 
μονοφασικά σφάλματα.  
•Η χρονική καθυστέρηση της διακοπής στην προστασία έναντι πτώσης τάσης καθώς και στην 
προστασία έναντι υπέρτασης επιλέγεται να είναι βραχεία.  
Οι οριστικές ρυθμίσεις των Η/Ν γίνονται σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π.Ε. 

Ενεργειακή μελέτη 

Η παραγωγή ενέργειας από το ηλιακό πάρκο που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδος – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δήμος Δώριδος Τοπική Κοινότητα Καστρακίου 

θέση ΚΕΦΑΛΑΣ και θα έχει ισχύ 199,98 kWp  εξαρτάται άμεσα από το διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό 

της περιοχής. Ο υπολογισμός της δυναμικότητας του Φ/Β συστήματος γίνεται πάντοτε σύμφωνα 

με την ακριβή θέση, τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιουμένων συσκευών.  

Για την ανάλυση του ηλιακού δυναμικού, με βάση τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής μελέτης 

(38.421,21.882), χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research 

Center) μέσω του ειδικού λογισμικού PVGIS.   

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, πήραμε διαφορετικές μηνιαίες παραγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 

για διαφορετικές κλίσεις των φωτοβολταϊκών πάνελ (Πίνακας 1). Από τον πίνακα συμπεράνουμε 

πως η βέλτιστη ετήσια παραγωγή προκύπτει χρησιμοποιώντας κλίση 32ο στα πάνελ. Η παραγωγή 

αυτή είναι 316.271 kWh. 

 

Κλίση πάνελ 20ο 25ο 30ο  32o  35o 40o 

Μήνας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) 

ΙΑΝ 16.052 17.047 17.920 18.235 18.669 19.293 

ΦΕΒ 17.487 18.203 18.806 19.015 19.293 19.663 

ΜΑΡ 24.986 25.500 25.870 25.977 26.094 26.170 

ΑΠΡ 28.959 29.037 28.961 28.887 28.730 28.341 

ΜΑΪ 32.353 31.983 31.443 31.181 30.736 29.863 

ΙΟΥΝ 34.049 33.402 32.572 32.188 31.560 30.372 

ΙΟΥΛ 36.563 35.976 35.186 34.814 34.196 33.009 

ΑΥΓ 34.807 34.716 34.429 34.259 33.945 33.265 

ΣΕΠ 28.568 29.024 29.313 29.381 29.432 29.379 

ΟΚΤ 23.080 23.915 24.601 24.833 25.136 25.519 

ΝΟΕ 17.839 18.852 19.734 20.049 20.482 21.095 

ΔΕΚ 15.159 16.199 17.118 17.452 17.915 18.589 

ΣΥΝΟΛΟ 309.902 313.854 315.953 316.271 316.188 314.558 

Πίνακας 1: Μηνιαία Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh) για διαφορετικές κλίσεις 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει το επόμενο γράφημα για κλίση Φ/Β πάνελ 32ο  (Σχήμα 2). 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



14 

 

 

Σχήμα 2: Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 

Από το λογισμικό προκύπτει το επόμενο γράφημα που αφορά την ακτινοβολία που δέχονται τα 

Φ/Β πάνελ με κλίση 32ο σε kWh/m2 (Σχήμα 3).  

 

Σχήμα 3: Μηνιαία ακτινοβολία για κλίση 32ο (kWh/m2). 

Επίσης, μέσω του λογισμικού, προκύπτει η μέση μηνιαία θερμοκρασία της υπό εξέταση περιοχής 

(Σχήμα 4), ο υπολογισμός της μηνιαίας ακτινοβολίας (Σχήμα 5) και ο μέσος συντελεστής 

διαχεόμενης ακτινοβολίας ανά μήνα (Σχήμα 6) που εκφράζει την ποσότητα ακτινοβολίας που 

φτάνει στο έδαφος μέσω σωματιδίων και μορίων της ατμόσφαιρας.  
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Σχήμα 4: Μέση μηνιαία θερμοκρασία (oC) 

 

 

Σχήμα 5: Μηνιαία ακτινοβολία της περιοχής (kWh/m2) 
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Σχήμα 6: Μέσος συντελεστής διαχεόμενης ακτινοβολίας 

Στο τελευταίο γράφημα (Σχήμα 7), εμφανίζεται ο ορίζοντας της περιοχής μελέτης με τυχόν 

εμπόδια που εμφανίζονται στον ορίζοντα (σκιασμένα μέρη) και τη διαδρομή του ήλιου στον 

ορίζοντα. Με διακομμένη είναι σημειωμένη η διαδρομή του ήλιου στο ζενίθ του (21 Ιουνίου) ενώ 

με συνεχόμενες τελείες η διαδρομή του ήλιου στο ναδίρ (21 Δεκεμβρίου).  

 

Σχήμα 7: Ο ορίζοντας της περιοχής μελέτης και οι διαδρομές του ήλιου 

 

 

Τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ 

Για την ανάλυση του ηλιακού δυναμικού στην εν λόγω περιοχή εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκε 

η βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Center) μέσω του ειδικού λογισμικού 

PVGIS (http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/pv).  

Το PVGIS είναι μια σειρά πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη διαχείριση, ανάλυση και 

παρουσίαση όλων των γεωγραφικά συσχετιζόμενων πληροφοριών με την φωτοβολταϊκή 

τεχνολογία. Τo PVGIS διαθέτει μια εκτενή βάση κλιματολογικών δεδομένων (ηλιοφάνεια, 

θερμοκρασία) για το σύνολο της Ευρώπης, άμεσα διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.  

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων, έχει παρατηρηθεί ότι οι προβλέψεις 

παραγωγής ηλιακής ενέργειας που πραγματοποιεί το εν λόγω λογισμικό είναι πολύ κοντά στην 

πραγματικότητα.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φ/Β ΜΟΡΝΟΥ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 

Αριθμός Παροχών 20 

Είδος συμψηφισμού Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας προς συμψηφισμό (kWh/Έτος) 246.415 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 25.418 

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Φ/Β 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φ/Β  (kW) 200,00 

Ετήσια Παραγώμενη Ενέργεια (kWh/Έτος) 304.020 

Δαπάνη Προμήθειας και Εγκατάστασης Φ/Β (€) 176,200 

Δαπάνη Προμήθειας και Εγκατάστασης Φ/Β (€) με ΦΠΑ 218.488 

Γ. ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NET METERING 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον συμψηφισμό (kWh/Έτος) 
Ανταγωνιστικό Σκέλος 

0 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον συμψηφισμό (kWh/Έτος) 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ΥΚΩ 

246.415 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον συμψηφισμό (kWh/Έτος) 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (λοιπές) 

136.436 

Περίσσεια Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον συμψηφισμό (kWh/Έτος) 58.581 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά τον συμψηφισμό (€/Έτος) 0 

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 245.439 

Ετήσια Εξοικονόμηση Δαπάνης (€) 25.418 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh) 

Ρύποι Συμβατικό Σύστημα Νέο Σύστημα Όφελος 

CO2 243,70 0,00 243,70 

Ποσοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: 100,00% 

  

Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας και εγκατάστασης Φ/Β 
σταθμού (€) 

218.488,00 
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Οι συντάξαντες 

 
Κοζομπόλης Κωνσταντίνος  
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ Ε.Μ.Π. 
 

Κων/νος Νικολάου 
Πολιτικός – Υδραυλικός  Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
MSc Water Resources, Stanford USA.  

 

 

 

Ο Ανάδοχος Τεχνικός Σύμβουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Λαμία, 29-09-2022 

Αρ.Πρωτ.:221959/11333 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Ταχ.Διεύθυνση : Υψηλάντη 4   

Ταχ. Κώδικας : 35132, Λαμία ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή 

Πληροφορίες : Άρτεμις Μπακούμη  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Τηλέφωνο : 2231354236  Λ. Καλυβίων 2,  TK 351 31  

E-mail : artemis.bakoumi@pste.gov.gr   

     

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Επισκευή - Συντήρηση 

Κέντρου Υγείας  Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν.4938/2022. 

ΣΧΕΤ : Η από 15-09-2022 αίτηση του αναδόχου 

 

Σε συνέχεια της σχετικής αίτησης, σας στέλνουμε σχετική εισήγηση και παρακαλούμε για 

την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υπόψη έργου. 

 

 

Συνημμένα 

 Εισήγηση ΤΔΠ/ΠΣΕ(εις διπλούν) 

 Η από 15-09-2022 αίτηση του αναδόχου (φωτ/φο) 

 

Εσωτ. Διανομή 

1.  Γραφείο Προϊσταμένου Τ.Δ.Π 

2.  Φ. Έργου 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

Γεν. Δ/νσης Α.Π.Π.Υ. 

 

 

 

Αναστάσιος Παπαναστασίου 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου «Επισκευή - Συντήρηση 
Κέντρου Υγείας  Στυλίδας», προϋπολογισμού 240.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν.4938/2022. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

2.  Με την υπ. αριθμ. 85215/26-08-2019 (Α∆Α: 6ΥΥΛ465ΧΙ8-ΚΨ8) Συλλογική Απόφαση Έργων 

εντάχθηκε το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2019ΕΠ06600026 και προϋπολογισμό 2.360.000,00 €. 

3. Την αρ. 23/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτ.1/29-01-2020 

Θέμα 17ο) με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση του  Πίνακα υποέργων του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και σύμφωνα με την οποία 

το έργο αναλύεται σε ένδεκα (11) υποέργα, εκ των οποίων το 10ο υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» αποτελεί το αντικείμενο της  τεχνικής μελέτης του 

θέματος. 

4. Με την από 31-08-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 

5ης Υ.Π.Ε.Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η  υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

5. Με την αριθμ.1815/2020 (Αριθμός Πρακτικού 49/28-12-2020, θέμα 29ο και ΑΔΑ:ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ)  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του 

έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και 

ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.  

6. Με την αριθμ. 1120/2021 (ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ 31/10-08-2021, ΘΈΜΑ 23ο ΑΔΑ:68Θ07ΛΗ-ΒΘΦ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της 

Επιτροπής Διαγωνισμού που έγινε στις 21-07-2021 και κατακυρώθηκε  η σύμβαση στην εργοληπτική 

επιχείρηση: «Κ/Ξ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧ. – ΓΙΑΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.» με προσφερόμενη έκπτωση 59,89 % επί των 

τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 

7. Την από  20-10-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009431032), για την εκτέλεση του έργου του 

θέματος, με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες,  ήτοι την  20-10-2022,  ποσού 79.153,74 χωρίς ΦΠΑ . 

8. Την υπ΄αριθμόν 256501/15054/16-11-2022 (ΑΔΑ:6ΙΔΖ7ΛΗ-6Ψ9) Απόφαση έγκρισης  του 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος. 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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και επειδή  

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών επισκευής-

συντήρησής του Κέντρου Υγείας Στυλίδας. Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην βελτίωση του 

επιπέδου βασικών κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών  Υποδομών και Εγκαταστάσεων χωρίς 

να γίνεται επέμβαση και τροποποίηση των χαρακτηριστικών του κτηρίου και κρίνονται αναγκαίες 

για τη λειτουργικότητα  του κέντρου υγείας , καθώς η επί πολλές δεκαετίες έλλειψη συντήρησης 

του κτιρίου , είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία εκτεταμένων φθορών  

2. Ήδη έχουν υλοποιηθεί εργασίες όπως καθαίρεση και επανακατασκευή της επικεράμωσης της 

ξύλινης στέγης με σανίδωμα, υγρομόνωση και θερμομόνωση, τοποθέτηση υδρορροών για την 

απομάκρυνση των όμβριων υδάτων της στέγης όπου απαιτείται. Επίσης  επισκευή-συντήρηση 

επιχρισμάτων τοίχων και ορόφων και επανακατασκευή τους σε σημεία όπου υπήρχαν 

αποκολλήσεις καθώς και εσωτερικούς χρωματισμούς. Παρόλα αυτά οι εργασίες δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί. 

3. Με την από 15-9-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος δηλώνει την επιθυμία για την επιμήκυνση του 

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του Ν.4938/2022. 

4. Παρόλο ότι για την ολοκλήρωση του έργου με την υλοποίηση των υπόλοιπων εργασιών, δεν 

απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκτίμηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας είναι ότι λαμβάνοντας 

υπόψη τις καιρικές συνθήκες το επόμενο χρονικό διάστημα και την ροή χρηματοδότησης, το 

έργο δύναται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

Εισηγούμαι 

την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 

20-12-2022 «με αναθεώρηση» , με την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της 

εκτέλεσης του, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.  

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

Γεν. Δ/νσης Α.Π.Π.Υ. 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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Αριθ. Πρωτ.(οικ.): 229952/2521 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

  

Λεωφ. Καλυβίων 2  ΤΚ 351 32 – ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες: Χαριζόπουλος Ν. 

Τηλ.: 2231352638  

email: n.xarizopoulos@pste.gov.gr 

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :    Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη εκπόνησης μελετών ωρίμανσης 

οδικών έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 

– 2020», δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση 

μελετών ωρίμανσης οδικών έργων» 

Σχετ.: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα 

άρθρα 175, 176 & 177 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

mailto:n.xarizopoulos@pste.gov.gr
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Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι} όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

6. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία». 

7. Η παρ. ζ του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 σχετική με την αρμοδιότητα της 

Οικονομικής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την υποβολή 

προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση δράσεων 

από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε 

άλλου φορέα. 

8. Την υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 

62Π37ΛΗ-ΥΗΩ)  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ 

αρ. 644/24-03-2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 2/0, ΑΔΑ: ΨΕΓΚ7ΛΗ-

Μ8Ο), 1549/29-06-2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 3/0, ΑΔΑ: 

66ΕΜ7ΛΗ-ΨΙΗ) & 2120/14-09-2022 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 4/0, 

ΑΔΑ: 9ΕΜΖ7ΛΗ-ΝΟΓ), με τίτλο «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών 

έργων» από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων 

μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές 

βασικών δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020».  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 62Π37ΛΗ-

ΥΗΩ) πρόσκληση με κωδικό 85 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Π.Σ.Ε. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υλοποιήθηκε πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» του 

Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων 

συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από πόρους 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ )με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών 

ωρίμανσης οδικών έργων». 

Σύμφωνα με τις ανάγκες περιοχής της Βόρειας Εύβοιας και της Π.Ε. Φωκίδας δύναται 

να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης με κωδικό 85, μελέτες 
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ωρίμανσης οδικών έργων και τευχών δημοπράτησης που εμπίπτουν στην Επενδυτική 

Προτεραιότητα 7β του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. 

Τα προκρινόμενα έργα των μελετών είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, στον Α.Π. του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) 03 του Ε.Π. 

«Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027» καθώς: α) καταγράφονται ως αναγκαία από το ΣΠΕΜ και β) 

έχουν συνάφεια με παρεμβάσεις που προβλέπονται στο βασικό σενάριο του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών. 

Η πρόταση περιλαμβάνει: 

(α) Δύο διακριτές μελέτες για την περιοχή Βόρειας Εύβοιας: 

 «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Τμήμα Στροφυλιά 

– Ιστιαία» συνολικού Π/Υ 1.410.000,00 € με ΦΠΑ. 

 «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας προς 

παράκτιες ζώνες» συνολικού Π/Υ 1.090.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β) Για την Π.Ε. Φωκίδας: 

 «Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. 

Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 260.028 € με ΦΠΑ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης, στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Προαγωγή των 

βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών 

δικτύων» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», δυνάμει της υπ’ αρ. 2430/01-11-2021 (Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5130, Έκδοση: 1/0, ΑΔΑ: 62Π37ΛΗ-ΥΗΩ)  Πρόσκλησης με τίτλο «Εκπόνηση 

μελετών ωρίμανσης οδικών έργων», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Π.Σ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και που περιλαμβάνει: 

 (α) Δύο διακριτές μελέτες για την περιοχή Βόρειας Εύβοιας: 

 «ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΚΟΡΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Τμήμα Στροφυλιά 

– Ιστιαία» συνολικού Π/Υ 1.410.000,00 € με ΦΠΑ. 

 «Νέες διακλαδώσεις κεντρικού οδικού άξονα – κορμού Βόρειας Εύβοιας προς 

παράκτιες ζώνες» συνολικού Π/Υ 1.090.000,00 € με ΦΠΑ. 

(β) Για την Π.Ε. Φωκίδας: 

 «Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. 

Φωκίδας» συνολικού Π/Υ 260.028 € με ΦΠΑ.  

2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω μελετών, η Π.Σ.Ε. θα προτείνει κατά προτεραιότητα 

τα προς μελέτη έργα για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027, σε 

Α.Π. του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 03 του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ). 

ΑΔΑ: ΨΧΜΡ7ΛΗ-4ΛΚ



4 

 

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η κάλυψη μη επιλέξιμου ποσού της προτεινόμενης μελέτης 

θα γίνει από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλου χρηματοδοτικού 

προγράμματος της Π.Σ.Ε. 

4. Τον ορισμό του κ. Κηλίφη Εμμανουήλ Προϊστάμενο ΔΤΕ Π.Ε. Ευβοίας ως Υπεύθυνου 

Έργου για την πρόταση (α) και τον κ. Δημητρέλο Χρήστο Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΔΤΕ 

Π.Ε. Φωκίδας ως Υπεύθυνου Έργου για την πρόταση (β). 

5. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαραίτητων 

εγγράφων και για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

   

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ 

ΑΝΑΣΤ. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

ΦΑΝΗΣ Χ. 

ΣΠΑΝΟΣ 
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