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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 2

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την
υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 (ΑΔΑ:69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ:
ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η) και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 4894/23/10-01-2020 πρόσκλησής της,
που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για
να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1ου/07-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2613/175260 απόφασης του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας..

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2614/175268 απόφασης του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 795/6/03-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 3/1/2020) .

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 648/3/2-1-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Π.Ε. Φθιώτιδας (επιφυλακή μέσων από την 2/1/2020).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 294270/1230/28-12-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την
28/12/2019) .

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.1736/11/07-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας . (Χιονοπτώσεις - παγετός από την 5/1/2020) .

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1674/4/05-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (Χιονοπτώσεις - παγετός από 05/01/2020).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμός 74,400 € .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την
“προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
περιφερειακής ενότητας Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της για τα
έτη 2020-2023” συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € β) των όρων της συνημμένης
Διακήρυξης και γ) της δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της υπ αριθμ. 28388/468/2019 σύμβασης προμήθειας
υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της δέσμευσης
πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη
συμμετοχή τους στην έκθεση 28η AGROTICA 2020 (30/1-2/2/2020)που θα
πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Μωυσή Μπερμπερή Περιφερειακού
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Συμβούλου Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση
“VAKANTIEBEURS 2020”, στην Ουτρέχτη Ολλανδίας (15-19/1/2020) .

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, κου Αριστείδη
Τασιού, δέκα (10):

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Σωτήριος Δρένιος
(αναπληρωματικό μέλος του κου Χρήστου Δούρου), Βασίλειος Σιαλμάς, Γεώργιος
Σκούρας (αναπληρωματικό μέλος του Δημήτριου Αναγνωστάκη), Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς .

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χρήστος Δούρος
και Δημήτριος Αναγνωστάκης, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
26793/291/5-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης,
Ο κ. Χρονάς αναφέρθηκε τόσο στα ζητήματα που έχει θέσει η παράταξή του κατά

καιρούς και περίμενε να έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, όσο και σε
ζητήματα της επικαιρότητας που χρήζουν συζήτησης και για τα οποία υπάρχουν
ερωτήματα από πλευράς τους και πρέπει να απαντηθούν, και ότι κανονικά ήταν μια
ευκαιρία στην παρούσα συνεδρίαση, παρουσία και του κου Περιφερειάρχη, να γίνει η
συζήτησή τους .

Η κα Μπατζελή ανέφερε ότι θα προτιμούσε πολιτικά, να ήταν παρών και ο κος
Περιφερειάρχης στην συνεδρίαση, λόγω της βεβαρημένης κατάστασης που υπάρχει
(πολλαπλά πολιτικά γεγονότα), και κατέθεσε τα εξής ζητήματα:

Είναι άμεση προτεραιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως πάρει απόφαση για
την :

1.Σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης βάση της Νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει η
ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Ανάπτυξη και την
προώθηση κοινωνικών πολιτικών περιλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με
παρεμβάσεις για το προσφυγικό.

2. Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για τον ορισμό Περιφερειακού
Συμπαραστάτη - Διαμεσολαβητή βάση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχυθεί η προσέγγιση
των πολιτών στην Περιφέρεια και η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών.
Και τα δύο θέματα ενισχύουν την περιφερειακή διακυβέρνηση.

Επίσης θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε την αλληλογραφία σχετικά με την απόφαση του
Π.Σ για την σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής με σκοπό τον Συντονισμό παρεμβάσεων
της Περιφέρειας και των Δήμων αυτής για το προσφυγικό. Φυσικά τελικός "διατάκτης" είναι
το Π.Σ. Η απόφαση και η γνωστοποίηση αυτής έχει καθυστερήσει.

Στα πλαίσια της διαφάνειας είναι σκόπιμο στην Ο.Ε να παρουσιαστεί ο ισολογισμός και οι
δράσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπως και η αξιολόγηση των έργων που
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής
διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για
τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”, συνολικού προϋπολογισμού
147.000,00€ με Φ.Π.Α. (αριθμ.Διακήρυξης 13 /256450/7506/14 -11- 2019) .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική διότι η
διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι χρονοβόρα και η επίσπευση
των διαδικασιών έστω και για λίγες ημέρες κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι η τρέχουσα
σύμβαση για την ανωτέρω υπηρεσία λήγει στις 14-2-2020.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω των
καιρικών συνθηκών των προηγούμενων εβδομάδων όπου υπήρχαν αυξημένες ανάγκες
κίνησης οχημάτων και σε συνδυασμό ότι η υπάρχουσα σύμβαση λήγει.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ. Αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις Διαδικασίες Σύναψης των Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΠΕ Ευρυτανίας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
για το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος .

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω των
καιρικών συνθηκών των προηγούμενων εβδομάδων όπου υπήρχαν αυξημένες ανάγκες
κίνησης οχημάτων και σε συνδυασμό ότι η υπάρχουσα σύμβαση λήγει.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 56

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 πρακτικών της επιτροπής
διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για
τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”, συνολικού προϋπολογισμού
147.000,00€ με Φ.Π.Α. (αριθμ.Διακήρυξης 13 /256450/7506/14 -11- 2019) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
5490/366/10/01/2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/5-12-2019, 2/12-12-2019 και 3/9-1-2020 πρακτικά της

επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες καθαριότητας των
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων
στις Θερμοπύλες”, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ με Φ.Π.Α., που αφορούν
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
υποψήφιων αναδόχων.

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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2. Απορρίπτει τις προσφορές των κάτωθι υποψήφιων αναδόχων:
α) της εταιρείας με την επωνυμία “FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY

ΙΚΕ”
και
β) της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π Ε Ο.Ε.”,για το τμήμα 1 για τους λόγους
που αναφέρονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα πρακτικά της Επιτροπής.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του εν θέματι διαγωνισμού την εταιρεία
“ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΑΦΜ: 997947896), η οποία πρόσφερε την πιο
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ως εξής:
- Για το τμήμα 1-Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προσέφερε συνολικό ποσό με ΦΠΑ = 98.634,88€
- Για το τμήμα 2-Υπηρεσίες καθαριότητας του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες,
προσέφερε συνολικό ποσό με ΦΠΑ = 44.243,82€
Συνολική αξία με ΦΠΑ = 142.878,70€

Η 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 ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση
Οικονομικού & Δ.Ε..

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση δηλώνοντας τα εξής:
«Οι Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες είναι σημαντική ανάγκη που έχει ή
αποκτά χαρακτηριστικά μονιμότητας….
Πρέπει να εξυπηρετείται από καλά στελεχωμένη και εξοπλισμένη δημόσια υπηρεσία….
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την ενοικίαση προσωπικού και τις εργολαβίες, που
ουσιαστικά παραβιάζουν κατάφορα τους κανόνες εργασίας αυξάνοντας την εκμετάλλευση
των εργαζομένων… Συμβάλουν στην αλλοίωση των εργασιακών σχέσεων δημιουργώντας
καθεστώς εργασίας « γαλέρας ».

Διατυπώνουμε το ερώτημα για το πως επιχορηγείται η Περιφέρεια προκειμένου να
καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες, που φυσικά
καλά κάνει και υπάρχει.
Υπενθυμίζουμε πως σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο
οποιαδήποτε κονδύλια της Ε.Ε ή του ΟΗΕ διατίθενται για τους πρόσφυγες να περνάνε
μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το δημόσιο λογιστικό….. Να αξιοποιούνται
με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες μέσα από δημόσιους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την διαμεσολάβηση ΜΚΟ,
εθελοντικών οργανώσεων, ιδιωτών και Εκκλησίας.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5695/95/10-
01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί την κάτωθι επιτροπή του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας

Ευρυτανίας:

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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1.Κωνσταντίνος Ντρίβας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ οδηγών με βαθμό Γ΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενος από τον Βασίλειο Κουτσοθεόδωρο του Σεραφείμ, κλάδου ΔΕ Οδηγών
με βαθμό Β΄.
2.Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄ αναπληρούμενος
από τον Κωνσταντίνο Φούκα του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ Χειριστών με βαθμό Γ΄.
3.Ευάγγελος Γιαννιώτης του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄,
αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Μήτσιου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων με βαθμό Γ΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Περσεφόνη Γιαταγάνα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από την Όλγα Ραπτάκη – Παππά
του Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι: α) η παρακολούθηση και η παραλαβή για την
προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου της ΠΕ Ευρυτανίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 11β του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η παραλαβή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και
συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 11δ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 58

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του υπ. Αριθμ. 1/2020 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις Διαδικασίες Σύναψης των Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΠΕ Ευρυτανίας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
για το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5494/92/10-
01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ. Αριθμ. 1/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης

για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών
Υπηρεσιών ΠΕ Ευρυτανίας που αφορά το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός
διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας για ένα
έτος” και αφορά την αποσφράγιση ηλεκτρονικά και φυσικά των φακέλων με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν προσωρινοί
μειοδότες στο προηγούμενο στάδιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας για ένα έτος, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής συνολικού
προϋπολογισμού 420.958,11 € με το Φ.Π.Α (Αμόλυβδη βενζίνη (CPV :09132100-4)
πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134200-9), πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 091135100-5) και
λιπαντικά (CPV:09211000-1) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/2019 με αρ. Πρωτ.
188609/3677/22-08-2019, ΑΔΑ: ΨΠ557ΛΗ-82Υ και ΑΔΑΜ:19PROC005463327 2019-08-
22).
2. Κατακυρώνει την σύμβαση στους κάτωθι αναδόχους ανά ομάδα διότι κατέθεσαν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως εξής:

Προσφέρων Ομάδα για Είδος Ποσότητα σε Ποσοστό έκπτωσης επί τοις

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 59

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ.1ου/07-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα του
υπ΄αριθμ. 1ου/07-01-2020 πρακτικού συνεδρίασής της .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 60

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2613/175260 απόφασης του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4501/17/09-01-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

την οποία
κατατέθηκε
προσφορά

προμήθειας λίτρα
(αξία χωρίς

ΦΠΑ)

εκατό (%) στη μέση τιμή
λιανικής πώλησης την ημέρα

παράδοσής της
Αριθμητικά Ολογράφως

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΥΓΡΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ– ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΕΙΔΗ–

ΕΛΑΣΤΙΚΑ– ΑΝΤ/ΚΑ–

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ–

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ (95)

30.000 λίτρα

(42.090,00 €)
0,1%

μηδέν και ένα

τοις εκατό

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

184.000 λίτρα

(215.006,00 €)
4,1%

τέσσερα και ένα

τοις εκατό

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

57.300 λίτρα

(53.460,90 €)
0,1%

μηδέν και ένα

τοις εκατό

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
4.544/144

(7.043,20 €)
64,09%

Εξήντα τέσσερα

και εννέα τοις

εκατό

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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αποφασίζει ομόφωνα
Διορίζει δικαστικό πληρεξούσιο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη

Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο Χαλκίδας (Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου
263), κάτοικος Χαλκίδας, Σαλονικιού 4, η οποία, να την εκπροσωπήσει στην κατάθεση και
υποστήριξη της εν λόγω προσφυγής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την ευόδωση της άνω υπόθεσης
και να αναγνωριστούν και εγκριθούν από σήμερα όλες οι πράξεις, της ως άνω
πληρεξουσίου δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων
εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο
τον εντολέα της.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς, συμφώνησε με την εισήγηση, «Λαμβάνοντας υπόψη
ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για προσφυγή εκ
μέρους της ΠΣΤΕ κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας. (σχετικό «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ
ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας
MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.), και με την προϋπόθεση να υπερασπιστεί
προσεκτικά τις θέσεις της Περιφέρειας.

Ο κος Χρονάς επιπλέον, επισήμανε πως «στις εισηγήσεις δεν τίθεται το όνομα του
δικηγόρου, που, σύμφωνα με τον νόμο, ορίζει στην απόφαση της η Οικονομική
Επιτροπή…. ακόμη, πως η επιλογή του δικηγόρου θα πρέπει να γίνεται από την
Οικονομική Επιτροπή με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες…..
Αυτή η επιλογή _- κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ _- θα πρέπει να γίνεται,
κατά σειρά ή με κλήρωση, από τον πίνακα δικηγόρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ύστερα
από ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας….. Με την επισήμανση
πως η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αξιοποιεί συγκεκριμένους δικηγόρους εκτός σειράς
λόγω ειδικών απαιτήσεων της υπόθεσης.»

Ο κος Σιαλμάς αφού μίλησε για «ένσταση που άφησε η παράταξή του επί του θέματος,
ψήφισε υπέρ με την αιτιολογία ότι : είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι και
πρέπει να προχωρήσει ...»

Η κα Μπατζελή ψήφισε την εισήγηση, αιτούμενη ενημέρωση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για την πορεία εκδίκασης του Θέματος, επισημαίνοντας με την σειρά της την
απουσία ονόματος δικηγόρου επί των εισηγήσεων της υπηρεσίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 61

Οι τοποθετήσεις των μελών της οικονομικής Επιτροπής στο προηγούμενο θέμα (2ο)
αφορούν και το επόμενο (3ο), λόγω της σχετικότητας τους .

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2614/175268 απόφασης του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4502/18/09-01-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορίζει δικαστικό πληρεξούσιο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη

Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο Χαλκίδας (Αριθμός Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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263), κάτοικος Χαλκίδας, Σαλονικιού 4, η οποία, να την εκπροσωπήσει στην κατάθεση και
υποστήριξη της εν λόγω προσφυγής στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την ευόδωση της άνω υπόθεσης
και να αναγνωριστούν και εγκριθούν από σήμερα όλες οι πράξεις, της ως άνω
πληρεξουσίου δικηγόρου, που ενήργησε ή θα ενεργήσει στα πλαίσια των παρεχομένων
εντολών, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από τον ίδιο
τον εντολέα της .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς, συμφώνησε με την εισήγηση, «Λαμβάνοντας υπόψη
ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για προσφυγή εκ
μέρους της ΠΣΤΕ κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας. (σχετικό «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση δύο μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ
ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας
MEDITERRANEAN NATURAL SEA FOOD Α.Ε.), και με την προϋπόθεση να υπερασπιστεί
προσεκτικά τις θέσεις της Περιφέρειας.

Ο κος Χρονάς επιπλέον, επισήμανε πως «στις εισηγήσεις δεν τίθεται το όνομα του
δικηγόρου, που, σύμφωνα με τον νόμο, ορίζει στην απόφαση της η Οικονομική
Επιτροπή…. ακόμη, πως η επιλογή του δικηγόρου θα πρέπει να γίνεται από την
Οικονομική Επιτροπή με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες…..
Αυτή η επιλογή _- κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ _- θα πρέπει να γίνεται,
κατά σειρά ή με κλήρωση, από τον πίνακα δικηγόρων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ύστερα
από ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας….. Με την επισήμανση
πως η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αξιοποιεί συγκεκριμένους δικηγόρους εκτός σειράς
λόγω ειδικών απαιτήσεων της υπόθεσης.»

Ο κος Σιαλμάς αφού μίλησε για «ένσταση που άφησε η παράταξή του επί του θέματος,
ψήφισε υπέρ με την αιτιολογία ότι : είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι και
πρέπει να προχωρήσει ...»

Η κα Μπατζελή ψήφισε την εισήγηση, αιτούμενη ενημέρωση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για την πορεία εκδίκασης του Θέματος, επισημαίνοντας με την σειρά της την
απουσία ονόματος δικηγόρου επί των εισηγήσεων της υπηρεσίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 62

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 795/6/03-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 3/1/2020) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
1421/8/3/1/2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.
Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 795/6/03-01-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε.Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

1.- απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ME126755 ιδιωτικά μηχανήματα τύπου φρέζα χιονιού,
ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση συσσωρευμένου χιονιού από τσ ερείσματα στην
Επ.Ο Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού , προκειμένου να διανοιχθεί σσε όλο το πλάτος της.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,

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

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας
του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 63

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 648/3/2-1-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
στην Π.Ε. Φθιώτιδας (επιφυλακή μέσων από την 2/1/2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 690/4/2-1-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 648/3/2-1-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

1.- απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
1) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87609 , ΜΕ 125583 , NIH2660, ΜE 83307, ΜΕ 126209,
ΜΕ 117069, ΜΕ 117080, ΜΕ 128850, ΜΕ 124666 , ZHK9036 ιδιωτικά μηχανήματα
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για επιφυλακή περίπου (15)

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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ημερολογιακών ημερών ή περίπου τριακοσίων εβδομήντα (370) ωρών έκαστο που θα
καλύπτει όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2020.
Η δαπάνη μίσθωσης των εκχιονιστικών μηχανημάτων θα υπολογιστεί , σύμφωνα με τις

εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια όλου του
ημερολογιακού έτους 2020 και κατά την κρίση των υπηρεσιακών στελεχών (Τμήμα Π.Π. ,
Δ.Τ.Ε. , Αντιπεριφερειάρχη Π..Ε. Φθιώτιδας) και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του
μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σύφωνα με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-
12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στ. Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει
χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση,
κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας,

του Συντονιστή στο κέντρο επιχειρήσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας . καθώς και των αρμοδίων
τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας
του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή-οδηγού και για συνολικά
(4) εφεδρικούς χειριστές - οδηγούς με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών
οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 64

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 294270/1230/28-12-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, (χιονοπτώσεις - παγετός από
την 28/12/2019) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 620/2/2/1/2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 294270/1230/28-12-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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1.- απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα , ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλος - ¨όρια Νομού , στην Ε.Ο.
Λαμία-Σκαμνός- Παύλιανη - Καστριώτισσα - Δάφνη και στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό ΕπΟ
Σπερχειάδα - Γαρδίκι -Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά της Δ.Ε Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση
άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Επ.Ο. Τυμφρηστός Μεσαία Κάψη.
4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87609 , ΜΕ 125583 , NIH2660, ΜE 83307, ΜΕ 126209,
ΜΕ 117069, ΜΕ 117080, ΜΕ 128850, ΜΕ 124666 , ZHK9036 ιδιωτικά μηχανήματα
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τον καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας -
Δομοκού , ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαμιέων , Δήμου
Δομοκού , Δήμου Λοκρών , Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας , Δήμου Στυλίδας.
5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην
Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131631 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου διαμορφωτή γαιών ,
ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Δομοκού.
7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα
με λεπίδα , ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού
8) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114341 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού για το αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Επ.Ο. Παύλιανη - όρια Νομού - Καστριώτισσα - Δάφνη.
9) Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΒ 6676 , ΖΧΡ 9819, ΜΙΧ 6852 , ΜΕ 115181, ΜΕ 120039
ιδιωτικά μηχανήματα , τύπου φορτηγά με λεπίδα - αλατιέρα , ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας -
Δομοκού, Λαμίας - Άμφισσας , ΕΟ Λαμία - Λιβαδειά και στις Επ.Ο της Δ.Ε. αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
10) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα, και
το υπ. αριθμ. ΜΕ 44758 τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό
Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια.”
11) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 107522 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή λαστ.
ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και την φόρτωση άλατος στην θέση
“Δαμάστα”
12) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτής
γαιών, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου , για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
13) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58278 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
και το υπ. Αριθμ. ΜΕ 61241 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου διαμορφωτή γαιών ιδιοκτησίας
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ , για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Αταλάντη -
Έξαρχος - Καλαπόδι - Ζέλι - όρια Νομού και την φόρτωση άλατος στην προσωρινή θέση
άλατος Αταλάντης του Δήμου Λοκρών

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ



13

14) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92856 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ , για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας
- Κανάλια - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Πλάτανος - όρια Νομού της Δ.Ε. Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης
15) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 16258 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου διαμορφωτή γαιών
ιδιοκτησίας ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Επ.Ο.
Ρεγγίνι - Μόδι , Μενδενίτσα - Ξυλικοί.

16) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 65792 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο.
Αταλάντη - Καλαπόδι - Ζέλι - Σφάκα .
17) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78511 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Επ.Ο.
κόμβος ΠΑΘΕ - Μαρτίνο.
18) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131616 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ , για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
19) Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και το υπ. αριθμ. Ρ 45404 , πλατφόρμα μεταφοράς
του υπ. αριθμ. (8) μηχανήματος έργου, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ πλησίον της
οδού επέμβασης.
20) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131616 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Ιωάννη , για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη
της Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
21) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
22) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78544 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , για τον αποχιονισμό της Επ.Ο. Μάζι - Μαλεσίνα .
23) Με αρ. κυκλοφορίας ZMK 5388 και το υπ. Αριθμ. ΚΗΑ 6157 ιδιωτικά μηχανήματα
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,

που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με
την υπ’ αριθ. 1213/19-6-2019 (ΑΔΑ : ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ) πρακτ. 22/19-6-2019 Απόφαση της
Ο.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 2632/2018 πρακτ. 47/3-12-2018 (ΑΔΑ:
6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ), και την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ:
7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών
Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας
του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
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(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα,
και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 65

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.1736/11/07-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις - παγετός από την 5/1/2020) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1738/12/7/1/2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.1736/11/07-01-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

1.- Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα , ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας - Μπράλος - ¨όρια Νομού , στην Ε.Ο.
Λαμία-Σκαμνός- Παύλιανη - Καστριώτισσα - Δάφνη στην Ε.Ο. Ρεγγίνι - Μόδι
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό ΕπΟ
Σπερχειάδα - Γαρδίκι -Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά και στην ΕΟ Σπερχειάδα Περιβόλι -
Μάρμαρα -Κυριακοχώρι της Δ.Ε Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση
άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Επ.Ο. Τυμφρηστός Μεσαία Κάψη.
4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87609 , ΜΕ 125583 , NIH2660, ΜE 83307, ΜΕ 126209,
ΜΕ 117069, ΜΕ 117080, ΜΕ 128850, ΜΕ 124666 , ZHK9036 ιδιωτικά μηχανήματα
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα και το με αριθμό κυκλοφορίας ME126755
ιδιωτικά μηχανήματα τύπου φρέζα χιονιού, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ τον καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας -
Δομοκού , ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαμιέων , Δήμου
Δομοκού , Δήμου Λοκρών , Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και για τον καθαρισμό και την
απομάκρυνση συσσωρευμένου χιονιού από τα ερείσματα στην Επ.Ο Αμφίκλειας - ΧΚ
Παρνασσού , προκειμένου να διανοιχθεί σσε όλο το πλάτος της
5) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 116221 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην
Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας και για την φόρτωση άλατος στη θέση Λαμία
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6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131631 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου διαμορφωτή γαιών ,
ιδιοκτησίας ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ του ΗΛΙΑ , για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην περιοχή της Ε.Ο Λαμίας – Δομοκού.
7) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα και το υπ. Αριθμ. ΒΙΝ -4796 φορτηγό με λεπίδα , ιδιοκτησίας CERMA
JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού , ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού
8)Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 114341 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού για το αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Επ.Ο. Παύλιανη - όρια Νομού - Καστριώτισσα - Δάφνη.
9) Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΑ 8558 και το υπ. αριθμ. Ρ 45404 , πλατφόρμα μεταφοράς
του υπ. αριθμ. (8) μηχανήματος έργου, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ πλησίον της
οδού επέμβασης.
10) Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΖΒ 6676 , ΖΧΡ 9819, ΜΙΧ 6852 , ΜΕ 115181, ΜΕ 120039
ιδιωτικά μηχανήματα , τύπου φορτηγά με λεπίδα - αλατιέρα , ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο. Λαμίας -
Δομοκού, Λαμίας - Άμφισσας , ΕΟ Λαμία - Λιβαδειά και στις Επ.Ο της Δ.Ε. Αγίου
Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
11) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα, και
το υπ. αριθμ. ΜΕ 44758 τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό
Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια.”
12) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 107522 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή λαστ.
ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φθιώτιδας, στην ΕπΟ Μπράλος Παύλιανη -όρια Νομού.
13) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου διαμορφωτής
γαιών, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου , για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
14) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58278 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
και το υπ. Αριθμ. ΜΕ 61241 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου διαμορφωτή γαιών ιδιοκτησίας
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ , για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Αταλάντη -
Έξαρχος - Καλαπόδι - Ζέλι - όρια Νομού και την φόρτωση άλατος στην προσωρινή θέση
άλατος Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
15) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 92856 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ , για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας
- Κανάλια - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Πλάτανος - όρια Νομού της Δ.Ε. Σπερχειάδας του
Δήμου Μακρακώμης
16) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 16258 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου διαμορφωτή γαιών
ιδιοκτησίας ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Επ.Ο.
Ρεγγίνι - Μόδι.
17) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 131616 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ , για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οδικό δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε.
Αταλάντης του Δήμου Λοκρών .
18) Με αρ. κυκλοφορίας ZMK 5388 και το υπ. Αριθμ. ΚΗΑ 6157 ιδιωτικά μηχανήματα
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.
19) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 76282 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου
ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Επ.Ο Αγιος
Γεώργιος - Δίκαστρο - Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου
Μακρακώμης.
20) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121664 ιδιωτικού μηχανήματος τύπου διαμορφωτή γαιών ,
ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑΒΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού.

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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21) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΚ 3238 φορτηγού με αλατιέρα και λεπίδα και το ΜΕ 57156
ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή-εκσκαφέα ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για
τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας , στην Επ.Ο. Άγιος Γεώργιος -
Παλαιόκαστρο και για την φόρτωση άλατος.
22) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121665 ιδιωτικό μηχάνημα , τύπου φορτωτή
λαστιχοφόρο ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε. , για τον αποχιονισμό του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού και για την φόρτωση
άλατος στην θέση Δομοκός.
23) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 73736 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα με
λεπίδα ιδιοκτησίας ΣΥΛΕΒΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό
Σπερχειάδας - Περιβόλι - Μάρμαρα της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.
24) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58963 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα με
λεπίδα ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΗΛΙΑ , για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας -
Περιβόλι - Κυριακοχώρι της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης
25)Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44674 ιδιωτικού μηχανήματος τύπου διαμορφωτή γαιών ,
ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της
ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.
26)Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44600 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή - εκσκαφέα,
ιδιοκτησίας ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ , για τον αποχιονισμό στην ΕΟ Λαμίας Άμδισσας και
για την φόρτωση άλατος στην θέση Δαμάστα.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με
την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση
της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα
που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις
των υπευθύνων συντονιστών , προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας
του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 66

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1674/4/05-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων. (χιονοπτώσεις - παγετός από 05/01/2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.2601/6/07-01-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας )
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1674/4/05-01-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας, περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων από χιονοπτώσεις - παγετό στις 05/01/2020. Η απόφαση αφορά στην έγκριση
παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την
Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των Εκτάκτων Αναγκών που προέκυψαν και ειδικότερα για
την μίσθωση μηχανημάτων έργου: α) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Καρπενησιού, β) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα – Δομιανοί,
γ) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού, δ)
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, ε) για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και της
Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων, στ) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς, ζ) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, η) για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, και θ) για την μεταφορά άλατος στους σταθμούς διανομής.

Η απόφαση αναλυτικότερα έχει ως εξής:
1) απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΚΗΑ 7025 όχημα που φέρει λεπίδα - αλατοδιανομέα, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησιού.

(β) Το ΜΕ 93867 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέας,
ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Στένωμα –
Δομιανοί.

(γ) Το ΖΜΚ 5388 όχημα που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.

(δ) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης.

(ε) Το ΜΕ 140084 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου αλατοδιανομέας που φέρει λεπίδα
αποχιονισμού, ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και Δημοτικής Ενότητας
Κτημενίων.

(στ) Το ΜΕ 74814 IX μηχάνημα έργου τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέας,
ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.

(ζ) Το ΜΕ 135749 IX μηχάνημα έργου τύπου εκχιονιστικό (αλατοδιανομέας),
ιδιοκτησίας ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(η) Το ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

(θ) Το ME 63031 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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(ι) Το ΜΕ 57509 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας

(ια) Το ΕΚΒ 2703 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την
μεταφορά άλατος στους σταθμούς διανομής.

(ιβ) Το ΚΗΑ 6157 όχημα που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού και της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

2)Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2788/2018 (Πρακτ. 49/18-12-2018)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
9) 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 τη 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) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.

(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 67

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμός 74,400 € .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.291579/8369π.ε./Φ.Ε/08/01/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση

κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας» σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού,
από τα οποία προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά είναι η εταιρεία «Evolve Engineering Projects I.K.E.», με την
προσφερθείσα από αυτήν έκπτωση 35%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων
103 & 106 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 68

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΔΑ: ΩΡΚΣ7ΛΗ-ΜΥΠ
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την
“προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
περιφερειακής ενότητας Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της για τα
έτη 2020-2023” συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € β) των όρων της Διακήρυξης
και γ) της δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.: 1802/160/7-
1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Την διενέργεια του ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την: «Προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας
Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της, για τα έτη 2020-2023», β) τους
όρους της διακήρυξης και γ) την δέσμευση πίστωσης ως εξής:
Προμήθεια καυσίμων κίνησης ΚΑΕ 1511:
για το έτος 2020, ποσού 10.100,00 ευρώ
για το έτος 2021, ποσού 20.200,00 ευρώ
για το έτος 2022, ποσού 20.200,00 ευρώ
για το έτος 2023, ποσού 10.100,00 ευρώ
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΚΑΕ 1512
για το έτος 2020, ποσού 15.000,00 ευρώ
για το έτος 2021, ποσού 30.000,00 ευρώ
για το έτος 2022, ποσού 30.000,00 ευρώ
για το έτος 2023, ποσού 15.000,00 ευρώ
Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών (για τα μηχανήματα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2020-2023) ΚΑΕ 9459 ποσού 600.000 € (ΕΝΑΡΙΘΜΟ-
2016ΕΠ56600011-ΣΑΕΠ 566) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 69

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της υπ αριθμ. 28388/468/2019 σύμβασης προμήθειας
υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της δέσμευσης
πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.1798/159/7/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1.Την παράταση της υπ αριθμ. 28388/468/2019 (ΑΔΑ:619Ι7ΛΗΛΒΠ, ΑΔΑΜ:
19SYMV004422137) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας με την «Περλίγκα Αλεξάνδρα» που λήγει 07/02/2020 για τρεις ακόμη
μήνες, από 08/02/2020 έως 08/05/2020, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της αριθμ.
266674/3674 διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών .

2.Την δέσμευση πίστωσης από 1/1/2020 μέχρι την λήξη της Σύμβασης,
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- Στον Ε.Φ 04.071 και ΚΑΕ 9459 ποσού 71.721,88,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016ΕΠ56600011)-ΣΑΕΠ 566 για τα καύσιμα των
μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
- Στον Ε.Φ 04.073 και ΚΑΕ 1511 ποσού 7.000,00 € για καύσιμα κίνησης των υπολοίπων
οχημάτων της Π.Ε. Φωκίδας.
- Στον Ε.Φ 04.073 και ΚΑΕ 1512 ποσού 10.000,00 € για την κάλυψη των αναγκών για
πετρέλαιο θέρμανσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ αριθμ. 28388/468/2019 (ΑΔΑ: 619Ι7ΛΗ-
ΛΒΠ,ΑΔΑΜ :19SYMV004422137) σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 70

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ./296226_7104/07-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στο Δικηγόρο που
θα οριστεί για την
υπόθεση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΥ , στη δικάσιμο 6-
2 -20 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 20.000,00 3.000,00 17.000,00

2

Αμοιβή στο Δικηγόρο που
θα οριστεί για την
υπόθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΑΚΟΥ , στη δικάσιμο 20-
2 -20 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

530,72 20.000,00 3.530,72 16.469,28

3

Αμοιβή στο Δικηγόρο που
θα οριστεί για την
υπόθεση ΕΡΚΥΝΑ , στη
δικάσιμο 25-2 -20 ,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1,αρθρο 72
και Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

720,44 20.000,00 4.061,44 15.938,56
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 71

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη
συμμετοχή τους στην έκθεση 28η AGROTICA 2020 (30/1-2/2/2020) που θα
πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.Ε/1772/5/7/1
/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &

Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει την
Περιφέρεια στην έκθεση 28η AGROTICA 2020 (30/1-2/2/2020) που θα πραγματοποιηθεί
στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
(αναχώρηση-μετάβαση 30/1/2020 επιστροφή 31/1/2020).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 30 /1/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 31/1/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

2. Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου,
Περιφερειακού Συμβούλου προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην έκθεση
28η AGROTICA 2020 (30/1-2/2/2020) που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές
Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
(αναχώρηση-μετάβαση 30/1/2020 επιστροφή 2/2 /2020).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 30 /1/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2/2/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 72

4

Επιστροφή χρηματικού
ποσού
στoPALSURINDERUOMO,
επειδή δεν έγινε η
μεταβίβαση του ΧΑΗ 3211
αυτ/του, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφέ
ς Εσόδων

135,00 3.000,00 431,00 2.569,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.916,88 23.000,00 4.492,44 18.507,56
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Μωυσή Μπερμπερή Περιφερειακού
Συμβούλου Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση
“VAKANTIEBEURS 2020”, στην Ουτρέχτη Ολλανδίας (15-19/1/2020) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.ΣΤ/3477/13/8/1/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Μωυσή Μπερμπερή Περιφερειακού

Συμβούλου Π.Σ.Ε. στη διεθνή τουριστική έκθεση “VAKANTIEBEURS 2020”, στην
Ουτρέχτη Ολλανδίας (15-19/1/2020) (αναχώρηση-μετάβαση14/1/2020 επιστροφή
20/1/2020). Η αναχώρηση- μετάβαση στις 14/1/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό
χώρο και της συμμετοχής της Περιφέρειας. Η επιστροφή στις 20/1/2020 κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 14 /1/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20/1/2020

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην

έκθεση .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, αναφέροντας τα εξής: «Δεν
είναι δραστηριότητα σε ένα ευρύτερο σχέδιο, που να υπακούει σε κεντρικό σχεδιασμό της
κυβέρνησης…. Δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί κάποιος μετρήσιμος στόχος….. Δεν
προσδιορίζεται συγκεκριμένη συνεργασία και συντονισμός με επιμελητήρια…..Δεν
αναμένονται ουσιώδη αποτελέσματα…..»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 73

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Αναστασία Μίλη

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Σωτήριος Δρένιος

Βασίλειος Σιαλμάς
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Γεώργιος Σκούρας

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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