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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 32

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 177446/1253/3-09-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 31/1-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς, Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1006/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
περί έγκρισης των με αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της αριθμ.
1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022».

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 176380/2973/2-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του με αριθμ. 3/31-08-2020 πρακτικού της
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Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών 2020-
2021 και 2021-2022», προϋπολογισμού 74.286,92 με ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για εργαστήριο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 και 1α του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μαντουδίου λόγω
καταστροφής από τη θεομηνία “ΖΟΡΜΠΑ”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Ν. Εύβοιας», αναδόχου “ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔΕ”, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: «Μελέτη
επέκτασης αλιευτικού καταφύγιου Δ.Δ. Αχλαδίου, Δήμου Εχιναίων», συνολικής συμβατικής
αμοιβής 139.826,50 (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), αναδόχων συμπραττόντων γραφείων:
«ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ –
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ – ΘΩΜΑΣ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Ι & ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των μηχανημάτων έργου ΠΕΒ, για τρία έτη»,
προϋπολογισμού 680.403,89 € με ΦΠΑ 24%.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 172561/645/28-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης
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του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων),
Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175123/667/01-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων και της Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου
Δομοκού, από την 1/9/2020, Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 172931/651/29-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Καμηλόβρυσης του Δήμου Λαμιέων από την 28/08/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.166658/601/20-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά στις 19-08-2020 στην τοπική κοινότητα Αγίων Πάντων Δελφών), Π.Ε.Φωκίδας.

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

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

εφαρμογής “e-presence” στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ.
Αριστείδης Τασιός και το τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. (μέσω της εφαρμογής “e-presence”).
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. (με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων).

Ο κ. Δούρος ζήτησε εξηγήσεις για την καθυστερημένη λήψη των εισηγήσεων των
έκτακτων θεμάτων, που αφορούν στα μαθητικά δρομολόγια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Χρονάς κατέδειξε για άλλη μια φορά την “έλλειψη συντονισμού” μεταξύ των πέντε
Περιφερειακών Ενοτήτων στο θέμα των διαγωνισμών των μαθητικών δρομολογίων. Μίλησε,
επίσης, για τις διαφορετικές λογικές/μεθοδολογίες που ακολουθούνται αφενός, τις συνεχείς
τροποποιήσεις - διορθώσεις που ζητούνται αφετέρου, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
διαγωνισμούς διετούς διάρκειας. Ζήτησε, τέλος, “όλες οι δραστηριότητες να είναι συγχρονισμένες,
ώστε να μπορούν να ελέγχονται”.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τον κ. Χρονά, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως
εκπαιδευτικού και κάνοντας λόγο για “έλλειψη μιας στοιχειώδους οργάνωσης”.

Ο κ. Τασιός δικαιολόγησε τις όποιες καθυστερήσεις, χαρακτηρίζοντας “καίριες και
ουσιαστικές τις μεταβολές” που λαμβάνουν χώρα την περίοδο που μεσολαβεί από το τέλος της
σχολικής χρονιάς μέχρι την έναρξη της επόμενης, τον Σεπτέμβριο.
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Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που
κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Πατρίδα μας η Στερεά» και
«Λαϊκή Συσπείρωση», δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις
τους και είναι οι κάτωθι:

«Πατρίδα μας η Στερεά» (εισηγήτρια: κα Μπατζελή)

Πρώτο θέμα: Αδυναμία ανταπόκρισης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στις αυξημένες
απαιτήσεις της πανδημίας

“Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που απεστάλη την 1η.09.2020
στις δομές των Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
και Ιονίων νήσων – Ηπείρου – Δυτικής Ελλάδας καθώς και Κρήτης, ο εν λόγω φορέας δήλωσε
την αδυναμία του να εκτελέσει μοριακούς ελέγχους για τη διάγνωση του COVID-19.
Επικαλέστηκε δε, την δήθεν «αλόγιστη χρήση των εξετάσεων» ως αιτία για την υπέρβαση του
ορίου δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων από το ΕΚΕΑ, παρότι στην αρχή της πανδημίας
διαβεβαίωνε για τη δυνατότητά του να προγραμματίσει τον μοριακό έλεγχο χιλιάδων μοριακών
ελέγχων και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας. Το ΕΚΕΑ είναι το
σημαντικότερο δημόσιο κέντρο διεξαγωγής τεστ για τον κορωνοϊό στην χώρα μας και διενεργεί με
αξιοπιστία και χαμηλό κόστος τις μοριακές εξετάσεις.

Δεδομένου λοιπόν, του ότι η διενέργεια των τεστ συνιστά κρίσιμο παράγοντα στην αλυσίδα της
αντιμετώπισης της διασποράς, είναι προφανές ότι η αδυναμία του ΕΚΕΑ να ανταποκριθεί στο
βάρος της πανδημίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο οφείλει
να ασχοληθεί σοβαρά με την ενίσχυσή του, όπως και όλων των δημόσιων φορέων που
ασχολούνται με την διεξαγωγή των τεστ, ενόψει μάλιστα, ενός ενδεχόμενα πιο δυνατού κύματος
της πανδημίας από το φθινόπωρο.

Ερωτάται:

 Ως ΠΑ και υπεύθυνη για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, εάν έχετε ενημερωθεί
και τι σκέφτεστε να ζητήσετε από την Αποκεντρωμένη και την Περιφερική Δομή ως
μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ώστε να αυξήσει τις
δυνατότητες του σε διενέργεια των μοριακών τεστ, όπως αύξηση του
προσωπικού του και εξασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού αντιδραστηρίων;”.

Δεύτερο θέμα: Διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

“Με προτεινόμενες μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων επιδιώκεται η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης
και οργάνωσης του εθνικού χώρου μέσω της διαμόρφωσης Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής. Η
στρατηγική αυτή αποτελεί το σύνολο των αρχών για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου,
χερσαίου και θαλάσσιου, καθώς και για το συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με χωρικές
επιπτώσεις. Λαμβάνονται υπόψη στον Εθνικό σχεδιασμό και η κατάρτιση των Ειδικών και
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και των Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων, προς
αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών και εναρμόνισή τους με τον εν γένει εθνικό χωρικό
σχεδιασμό.

Ερωτάται:
 Αν έχει γίνει προετοιμασία και διαβούλευση των αρμόδιων υπηρεσιών με την ΠΑ

για την διαμόρφωση θέσεων, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της ΠΣΤΕ και δη για τις
παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.

 Αν συζητηθούν στο ΠΣ και στην ΟΕ οι προτεινόμενες θέσεις της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ
και της ΠΕΔ”.
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«Λαϊκή Συσπείρωση» (εισηγητής: κ. Χρονάς)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτικές εξελίξεις.

“Σε πλατφόρμα ΝΑΤΟ στρώνεται το έδαφος για τις επικίνδυνες διευθετήσεις σε Ελληνοτουρκικά
και Ανατολική Μεσόγειο, όπως επιβεβαίωσαν η παρέμβαση του γγ του ΝΑΤΟ και οι αντιδράσεις
των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας.
Με τον κάλπικο εκβιασμό «σύγκρουση ή επώδυνος συμβιβασμός» προωθούν τη
συνεκμετάλλευση, που θα αποτελέσει νέα εστία κινδύνων και ανταγωνισμών στην περιοχή.
Μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, εκτεθειμένα απέναντι στον λαό είναι και όλα τα κόμματα του
ευρωΝΑΤΟικού τόξου, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που «βγάζει λάδι» το ΝΑΤΟ για τον βρώμικο ρόλο
του σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας”.

Ειδικότερα ζητήματα.
“Πέρα από τα ζητήματα που εκκρεμούν για συζήτηση στην οικονομική επιτροπή, από
προηγούμενες συνεδριάσεις… Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πολιτική μας υποχρέωση
να θέσουμε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ορισμένα θέματα, που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της και πρέπει να επιλυθούν άμεσα.
1. Παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου για τα αντιπλημμυρικά έργα, που κρίθηκαν αναγκαία στην Εύβοια…. Πώς και πότε
θα ενισχυθεί ουσιαστικά η δραστηριότητα της Περιφέρειας για την απομάκρυνση των φερτών
υλικών.
2. Αίτημα για την αποστολή έκθεσης από τις Τεχνικές υπηρεσίες των άλλων Περιφερειακών
Ενοτήτων σχετικά με αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα που εκκρεμούν… Ποιες περιοχές
θεωρούνται επικίνδυνες… Τι μελέτες υπάρχουν για την κάλυψη τους… Τι έργα προκύπτουν και
πότε προβλέπεται να δημοπρατηθούν… Ποια από αυτά δεν έχουν ενταχθεί στο τεχνικό
πρόγραμμα και η χρηματοδότησή τους είναι ανοιχτό ζήτημα.
3. Αίτημα για αποστολή έκθεσης από τα Δασαρχεία για έργα που εκτιμούν αναγκαία,
προκειμένου να λυθούν ζητήματα ορεινής υδρονομίας, δασικής οδοποιίας και αντιπυρικών
ζωνών.
4. Οικονομοτεχνική μελέτη για τα έργα και τις δαπάνες που πραγματοποίησε η Περιφέρεια,
σε ετήσια βάση, κατά Περιφερειακή Ενότητα, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, από το
2012 μέχρι σήμερα… Παράλληλα, να καταρτισθεί πίνακας με τις δαπάνες που κατέβαλε για
αντιπλημμυρικά έργα, το ίδιο χρονικό διάστημα.
5. Αίτημα για την καταγραφή των μηχανημάτων που διατίθενται σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα και την λειτουργική τους κατάσταση… Και φυσικά για την δυνατότητα τους να
αξιοποιηθούν.

***************************
Θεωρούμε, επίσης, απολύτως αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία με τα σωματεία

εργαζομένων και τις ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών για τα ιδιαίτερα προβλήματα των
νοσοκομείων της περιοχής και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
πανδημίας του κορονοϊού…

Αντίστοιχα, πρέπει να γίνει άμεσα συζήτηση με τους Ιατρικούς Συλλόγους της περιοχής
για το πώς θα εξασφαλιστεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην εξέλιξη της Πανδημίας.

Σε αυτή την λογική, οφείλουμε να πούμε γνώμη στον Διοικητή της ΥΠΕ για το σχέδιο που
έχει - υποτίθεται - επεξεργαστεί, για την κάλυψη των αναγκών της Στερεάς Ελλάδας”.

Τελειώνοντας, ο κ. Χρονάς αναφέρθηκε στις δυσκολίες των δήμων να καλύψουν τις
ανάγκες τους όσον αφορά στην “υγειονομική προστασία των σχολείων και τη λειτουργία των
ΚΔΑΠ ή των βρεφονηπιακών σταθμών”. Όλα αυτά θεωρεί πως “είναι αρμοδιότητα της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Αρχής. Ωστόσο, και η Οικονομική Επιτροπή οφείλει
και έχει τη δυνατότητα να τα ελέγξει”.

Υπάρχει τέλος, κατά τη γνώμη του, “η υποχρέωση συντονισμού με την ΠΕΔ”,
επισημαίνοντας το κενό συνεργασίας που υπάρχει μαζί της, πέραν των άλλων θεμάτων, και σε
αυτό το σημείο της συνολικής αντιμετώπισης της πανδημίας.
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Ο κ. Αναγνωστάκης εξέφρασε τη διάθεση και της δικής του παράταξης “να γίνει
αποδέκτης της κοινοποίησης όλων αυτών των θεμάτων, που σχετίζονται με την υλοποίηση
εκτέλεσης των συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων όχι μόνο στην Εύβοια, αλλά σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες”. Συμφώνησε δε και με τα πέντε ζητήματα που έθεσε η παράταξη του κ.
Χρονά αφενός, με τις σημαντικές παρατηρήσεις της κας Μπατζελή, αφετέρου.

Αναφέρθηκε, τέλος, “στο πλαίσιο που υπενθύμισε ο κ. Χρονάς για την επαφή και τη
σχέση που πρέπει η Περιφέρεια να αναπτύξει με όλους αυτούς που εμπλέκονται στο εθνικό
σύστημα υγείας (π.χ. εργαζόμενους, ιατρικούς συλλόγους κ.α.)”, ενώ δήλωσε πως “πραγματικά
οφείλουν να γνωρίζουν το σχέδιο που υπάρχει από την 5η ΥΠΕ, σε περίπτωση μιας
κακής/αρνητικής εξέλιξης. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει συντονισμός και κοινός βηματισμός
μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως συμφωνεί απόλυτα με τα δύο πρώτα θέματα που έθεσε ο κ.
Χρονάς. Όσον αφορά συγκεκριμένα στο δεύτερο ειδικό ζήτημα, τόνισε πως “είναι ένα θέμα που
πρέπει να τους απασχολήσει σε όλες εκείνες τις συζητήσεις που αφορούν στον αναπτυξιακό και
επενδυτικό σχεδιασμό της Περιφέρειας”. Πέραν αυτού όμως, “η συνέχιση των αντιπλημμυρικών
έργων δεν μπορεί να στηριχτεί στην πρακτική που μέχρι τώρα ακολουθείται, αλλά στις μελέτες
που υπάρχουν ήδη ή πρέπει να επικαιροποιηθούν για την οριοθέτηση ποταμών και ρεμάτων”.

Απευθυνόμενη στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, δήλωσε πως “είναι υποχρέωση των
υπηρεσιών να παρέχουν άμεση γνώση της εξέλιξης των μέχρι τώρα αντιπλημμυρικών έργων,
των προβλημάτων, της διαχρονικής τους λειτουργίας, των συνεχών συντηρήσεών τους, των
προϋπολογισμών και των κενών τους. Αυτή είναι μια δουλειά/υπηρεσιακή λειτουργία που πρέπει
να παρουσιάζεται ανά εξάμηνο”.

Όσον αφορά τέλος στο ζήτημα που έθεσε ο κ. Χρονάς, όπως και τα άλλα ζητήματα που
θα προκύψουν από την εφαρμογή του καινούριου αναπτυξιακού νόμου, η κα Μπατζελή δήλωσε
πως “θα τα υποστηρίξουν ως παράταξη και θα τα παρακολουθούν μεθοδολογικά”.

Ο κ. Δούρος επισήμανε κάποια σημεία, στα οποία πρέπει να δώσουν σημασία και να
συζητήσουν στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. “Υπάρχουν προτάσεις για το Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που οφείλουν να δουν αναλυτικά ως Περιφέρεια. Προτάσεις που πρέπει
να κατατεθούν στο Π.Σ., διότι το εθνικό αυτό αναπτυξιακό πρόγραμμα σχετίζεται με το ΕΣΠΑ και
αφορά χρήματα που πρέπει να στραφούν στη σωστή κατεύθυνση ανά Περιφέρεια”.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με συντομία στα αντιπλημμυρικά έργα και στο ενδεχόμενο να
παρατηρηθούν παρόμοια φαινόμενα με αυτό της Π.Ε. Εύβοιας και σε άλλους νομούς, ενώ
υπενθύμισε και το αίτημά του, που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοεμβρίου, για
“την προσκόμιση ενός αναλυτικού πίνακα από τις τεχνικές υπηρεσίες με καταγραφή όλων των
έργων, όχι μόνο των αντιπλημμυρικών, ώστε να μπορούν όλες οι παρατάξεις να τα
παρακολουθούν”.

Έκανε, επίσης, λόγο για το συνολικότερο ζήτημα της συνεργασίας με τους δήμους, διότι
τα προβλήματά τους ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την εικόνα της Περιφέρειας. “Θα πρέπει
δηλαδή και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο μέτρο του δυνατού, να δει τι μπορεί να κάνει. Να
στηρίξει, για παράδειγμα, όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, όπως έκανε η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας χρήματα και χρησιμοποιώντας κάποια
χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι επιδερμικές προσλήψεις των τεσσάρων μηνών για την κάλυψη
πρόσκαιρων αναγκών δεν βοηθούν, ούτε λύνουν το πρόβλημα”.

Σε απάντηση των ανωτέρω, ο κ. Τασιός μίλησε για την γενική εικόνα των έργων, τους
συγκεκριμένους αλλά όχι διακριτούς ρόλους των σχολείων, τις αρμοδιότητες με τις οποίες
επιφορτίστηκαν οι δήμοι εν μέσω πανδημίας και την επικουρική συμβολή της Περιφέρειας στο
έργο τους.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Χρονάς επισήμανε πως, “σύμφωνα με την παρ. 7 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, δεν αρκεί η έγκριση των συλλογικών αποφάσεων. Είναι
υποχρέωσή τους να παρακολουθούν και την υλοποίησή τους. Θα ήταν καλό, λοιπόν, σε αυτό το
πλαίσιο να έχουν άμεσες επαφές με τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων”.

Όσον αφορά στη διαβούλευση για τον νόμο για τις τροποποιήσεις στους πολεοδομικούς
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σχεδιασμούς που ανέφερε η κα Μπατζελή, “το σχετικό έγγραφο ήρθε στην κατοχή της
Περιφέρειας και συγκεκριμένα στη Δ/νση Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος πριν έναν
μήνα χωρίς να γίνει καμιά ενημέρωση στα μέλη της Επιτροπής, η οποία ωστόσο έχει, κατά τη
γνώμη του, την αρμοδιότητα να εκτιμήσει το οικονομικό κόστος που προκύπτει και να κάνει
προτάσεις”.

Ο κ. Αναγνωστάκης υπενθύμισε τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής, η Οικονομική
Επιτροπή να επισκεφτεί κάποιες Περιφερειακές Ενότητες, καθώς “μια τέτοια συνάντηση στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή κ. Παπαναστασίου, θα ήταν
παρά πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική για όλους”. Παίρνοντας επίσης ως δάνειο αυτό που είπε
η κα Μπατζελή, τόνισε πως “η Οικονομική Επιτροπή, ως αναθέτουσα αρχή, προφανώς πρέπει
να έχει και άποψη για την εξέλιξη και ενημέρωση για τον σχεδιασμό των έργων, που προτείνει
κάθε Περιφερειακή Ενότητα”.
..........................................................................................................................................................

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Βοιωτίας που ήταν σε ισχύ έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 (ήτοι μέχρι 30-6-2020),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-2020)
«Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα μεταφοράς μαθητών πριν την
έναρξη του σχολικού έτους. Συνεπώς, δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 1083/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ:
ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την έγκριση των
πρακτικών 2 και 2.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και
την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022
& 2022-2023», με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα διόρθωσης της απόφασης
1083/2020 της Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση των προσωρινών αναδόχων, πριν την έναρξη του
σχολικού έτους 2020-2021, και συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την μεταφορά
μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση άγονων και νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τη
«Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2020-21», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ
147/Α΄), για το σχολικό έτος 2020-21.

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην ανάγκη μεταφοράς μαθητών με την
έναρξη του σχολικού έτους στις 14/09/2020.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1057/25-08-2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) περί ανάθεσης συμβάσεων παροχής
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υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού
προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης
30%.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του και στην αναγκαιότητα να προχωρήσει
άμεσα η επαναπροκήρυξη των μαθητικών δρομολογίων, καθώς δεν υπάρχει το χρονικό
περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών
και κλάδων - ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν μετά τις
τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

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 1118

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Βοιωτίας που ήταν σε ισχύ έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 (ήτοι μέχρι 30-6-2020),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α΄147/29-7-2020)
«Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
178848/4678/7-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, με την αιτιολογία ότι “οι άγονες περιοχές
πρέπει να καλυφθούν με συμπληρωματικό διαγωνισμό και όχι με παρατάσεις των προηγούμενων
συμβάσεων”. Θεωρεί, συνεπώς, πως “δεν έγινε σωστός προγραμματισμός της διαδικασίας σε
όλα τα δρομολόγια, και όχι μόνο στη Βοιωτία”.

Ο κ. Χρονάς ψηφίζει θετικά, σημειώνοντας ωστόσο πως “πραγματικά υπάρχει
διαπιστωμένο πρόβλημα, τουλάχιστον στην Π.Ε. Βοιωτίας”.

Ο κ. Αναγνωστάκης αποδέχτηκε και συμφώνησε με τις παρατηρήσεις που έγιναν από
τους κ.κ Μπατζελή και Χρονά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 Ν.4713/2020 (ΦΕΚ

Α΄147/29-7-2020), την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων με παράταση των συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ έως τη λήξη
της σχολικής χρονιάς 2019-2020 (ήτοι μέχρι 30-6-2020), από την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς έως 30-6-2021 ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθότι δεν
υπεβλήθη α) καμία προσφορά για την Ομάδα 2 και β) για το τμήμα/δρομολόγιο 24 η προσφορά
που υποβλήθηκε κρίθηκε μη αποδεκτή.

Τα ανωτέρω αναλύονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι, στον οποίο αποτυπώνεται ο
ανάδοχος με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όπως προκηρύχθηκε με την νέα
διαγωνιστική διαδικασία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1119

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 1083/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ:
ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την έγκριση των
πρακτικών 2 και 2.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και
την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020

ΑΔΑ: 6Ε377ΛΗ-597
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πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022
& 2022-2023», με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 178652/5432/7-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει:
1. Tην υπ΄αριθμ. 1083/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (με
Α/Α Συστήματος: 95200) και συγκεκριμένα ως προς το τμήμα με κωδικό Β44, το οποίο εκ
παραδρομής στο πρακτικό 2.2/27-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 28-08-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορούσε στην αποσφράγιση
και τον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»,
ανέφερε ως προσωρινό ανάδοχο τον “Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών ΕΔΧ Ραδιοταξί Χαλκίδας
Εύριπος”, με προσφερόμενη τιμή 69,58€ και έκπτωση 11%, αντί του ορθού προσωρινού
αναδόχου “ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.”, με προσφερόμενη τιμή 57,85€ και
έκπτωση 26%.

2. Τον πίνακα των προσωρινών αναδόχων της παρ. 5 της αριθμ. 1083/1-09-2020
(πρακτικό 31ο, ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον
προσωρινό ανάδοχο του τμήματος με αριθμό Β44, από το λανθασμένο “Συνεταιρισμό
Ιδιοκτητών ΕΔΧ Ραδιοταξί Χαλκίδας Εύριπος”, στο ορθό “ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.”, ως κάτωθι:

Α/Α

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜ
ΗΜ

Α

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ
.

ΤΙ
Μ
Η

ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΕΚ
ΠΤ

Ω
ΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 9
ΚΟΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β50 ΧΕΖ 4145 84,66 € 6,00%

2 10

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β36 ΧΑΟ 8308 88,43 € 27,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7971 - 100,55 € -
17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β37 ΧΑΟ 8308 20,38 € 4,99%

Β38 ΧΑΥ 3734 40,33 € 5,99%

Β39 ΧΑΧ 5675 27,58 € 22,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 33,95 € - 3,99% - ΕΔΡΑ:-)

ΑΔΑ: 6Ε377ΛΗ-597
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Β40 ΧΑΟ 2400 93,28 € 28,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΗ 9871 - 94,58 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΥΡΗ
3434 - 107,53 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9168 -
116,60 € - 10,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β41 ΧΑΥ 3733 82,92 € 26,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΚ 5880 - 99,73 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β31 ΧΑΟ 6920 40,33 € 12,36%

Β44 ΡΑΖ 3140 57,85 € 26,00%
(α) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε (ΤΑΕ
2235, ΤΑΕ 2208, ΤΑ Ε2428, ΤΑΕ 2333 - 69,58 € -
11,00%)

Β55 ΧΑΥ 3416 77,06 € 10,00%

3 13
ΝΟΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑ
ΗΛ

Β48 ΧΑΥ 3080 42,69 € 0,49%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5110 -
42,90 € - 0,00% - ΕΔΡΑ:-)

4 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ

Β11 ΙΤΧ 7436 38,18 € 11,00%

5 17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Β35

ΤΑΕ 2336,
ΤΑΕ 2416,
ΤΑΕ 2392,
ΤΑΕ 2382

109,26 € 30,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΒΤ 1340 - 110,82 € -
29,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 123,30 € -
21,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΙΖΑ 8230 -
124,86 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9216 -
129,55 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β42
ΤΑΕ 2314,
ΤΑΕ 2421,
ΤΑΕ 2434

121,73 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5717 -
125,07 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 5515 - 148,42 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β45
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

61,07 € 30,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 64,56 € -
26,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β51
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

31,95 € 4,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 32,95 € - 0,99%
- ΕΔΡΑ:-)

6 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ
Ε.Ε

Β43 ΒΙΡ 1211 124,77 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 6060 -
128,19 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 136,74 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 149,81 € - 12,35% - ΕΔΡΑ:-)

Β53 ΒΙΝ 9841 70,52 € 31,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 8846 - 74,61 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9230 -
99,13 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β54 ΥΤΖ 8552 113,52 € 45,00%

(α) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΒΙΡ 1077 -
132,10 € - 36,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΜ 9164
- 134,16 € - 35,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9231 -
144,48 € - 30,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΙΝ
9275 - 158,93 € - 23,00% - ΕΔΡΑ:-)
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7 19

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

Β1 ΧΑΟ 9080 21,25 € 0,93%

Β2 ΡΝΕ 1762 42,90 € 0,00%

Β3 ΧΑΡ 5131 46,20 € 0,00%

Β4 ΧΑΟ 6940 44,55 € 10,00%

Β5 ΧΑΡ 6565 49,34 € 10,00%

Β6 ΧΑΟ 7424 38,61 € 10,00%

Β7 ΧΑΡ 5111 38,61 € 10,00%

Β10 ΧΑΝ 7878 50,54 € 0,00%

Β12 ΑΧΤ 3920 42,90 € 0,00%

Β13 ΧΑΝ 8150 163,04 € 10,00%

(α) ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΙΧ
7544 - 168,48 € - 7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΟ 9930
- 169,90 € - 6,22% - ΕΔΡΑ:-)

Β14 ΑΧΤ 3920 21,45 € 0,00%

Β15 ΧΑΟ 6070 42,90 € 0,00%

Β16 ΧΑΝ 8355 41,26 € 0,00%

Β17 ΧΑΡ 6555 49,60 € 0,00%

Β18 ΧΑΡ 3888 83,22 € 0,00%

Β19 ΧΑΡ 4450 42,90 € 0,00%

Β21 ΧΑΟ 7242 21,45 € 0,00%

Β22 ΧΑΡ 5998 46,99 € 25,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 55,79 € - 10,95% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 60,77 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β23 ΧΑΡ 5383 69,66 € 25,00%
(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 82,66 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 90,09 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β25 ΧΑΡ 8781 42,90 € 0,00%

Β28 ΧΑΡ 4664 44,42 € 0,00%

Β29 ΧΑΟ 8747 58,36 € 0,00%

Β30 ΧΑΡ 6349 42,90 € 0,00%

Β32 ΧΑΤ 2600 42,90 € 0,00%

Β33 ΧΑΥ 3961 42,90 € 0,00%

Β34 ΧΑΤ 2045 42,90 € 0,00%

Β46 ΧΑΟ 5199 125,13 € 24,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 128,42 € - 22,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β47 ΧΑΡ 5807 124,87 € 37,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΒ 7725 - 144,69 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΟ
4698 - 162,52 € - 18,00% - ΕΔΡΑ:-)
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Β49 ΧΑΡ 7373 62,86 € 12,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 63,57 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 66,43 € -
7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 70,72 € - 0,99% - ΕΔΡΑ:-)

Β52 ΧΑΥ 3377 59,28 € 25,00%

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο, ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1120

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση άγονων και νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τη
«Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2020-21», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180053/2967/7-09-
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
Αναθέτει τα νέα και τα άγονα δρομολόγια που προέκυψαν για τη «Μεταφορά μαθητών

σχολικού έτους 2020-21», χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, ως εξής:
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) € 299,66 52.440,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1121

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ
147/Α΄), για το σχολικό έτος 2020-21.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180069/2969/7-09-
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 την παράταση των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικών
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μονάδων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα οποία δύνανται να πραγματοποιηθούν το
τρέχον σχολικό έτος με παράταση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2020, ύστερα κι από
τις σχετικές έγγραφες δηλώσεις των αναδόχων που τα εκτελούσαν, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

1 ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-
ΕΥΠΑΛΙΟ
(07.55΄/13.45΄)

ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

225651/2523/13-10-2017
(ΑΔΑ:Ω32Η7ΛΗ-ΦΝΥ) 166,00

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-
ΕΥΠΑΛΙΟ
(08.15΄/13.00΄)

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Α.Ε.

οικ. 255329/3795/
13-11-2019

(ΑΔΑ: Ψ7Γ17ΛΗ-Δ41)
102,70

3 ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ-
ΛΙΔΩΡΙΚΙ
(08.15΄/13.00΄)

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Α.Ε.

οικ. 167943/9053/
11-12-2015

(ΑΔΑ:7Ξ5Η7ΛΗ-Δ27)
71,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1122

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Μερική διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1057/25-08-2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) περί ανάθεσης συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού
προϋπολογισμού 6.949.683,00 € άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης
30%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 180396/5556/8-09-
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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 9/7-09-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών “Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022”, που αφορά
σε μερική διόρθωση του πρακτικού Ν6/7-08-2020, διότι εκ παραδρομής ανακηρύχτηκε ως
άγονο το τμήμα 43, αντί του ορθού 53.

2. Διορθώνει μερικώς την υπ΄αριθμ. 1057/2020 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ) ως
προς το σκέλος 5, με την κήρυξη ως άγονου του τμήματος 53, διότι καμία εμπρόθεσμη -
παραδεκτή προσφορά δεν υποβλήθηκε στο διαγωνισμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 1057/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1123

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών
και κλάδων - ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
180019/3026/7-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, και αναφέρθηκε στην “υποβοήθηση
που προσφέρει η Περιφέρεια στον ΕΟΔΥ αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας”.

Ο κ. Δούρος έκανε λόγο για “λάθος σχεδιασμό και αποσπασματικά μέτρα”,
δικαιολογώντας έτσι την λευκή του ψήφο.

Ο κ. Χρονάς συμφώνησε με την επιχειρηματολογία του κ. Δούρου και ψήφισε ομοίως
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λευκό.
Στη συνέχεια, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “επειδή το εν λόγω θέμα δεν εντάσσεται

σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος της πανδημίας”, ψηφίζει ομοίως
λευκό.

Ακολούθησε η κα Μπατζελή, η οποία ζήτησε διευκρινίσεις για τη διάρκεια και την
ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων εργασίας.

Ο κ. Σιαλμάς τόνισε πως “ο χρόνος των τριών ημερών για την έκδοση προκήρυξης δεν
επαρκεί, ώστε να γίνει σωστά η διαδικασία”, ενώ έκανε επίσης λόγο για προβληματική
διατύπωση της εισήγησης. Ως προς αυτό το σημείο συμφώνησαν και οι κ.κ. Δούρος,
Αναγνωστάκης, Μπατζελή και Σιαλμάς.

Ο κ. Τασιός ανέφερε πως “θα διενεργηθεί διαγωνισμός, αλλά ότι πρέπει μέχρι τις 13-09-
2020 (ημερομηνία που αναφέρεται στην εισήγηση) να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, όπως
ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως “δεν ψηφίζει την εισήγηση ως έχει. Ωστόσο, μετά τις
διευκρινίσεις και την προφορική τροπολογία του Αντιπροέδρου δίνει τη λευκή της ψήφο.
Σημείωσε, τέλος πως, όταν έρθουν οι συμβάσεις, θα εξετάσει την τελική της θέση. Δεν θέλει να
μπλοκάρει τις θέσεις εργασίας. Ως παράταξη, συνολικά, κρίνουν και κατακρίνουν την εντιμότητα
και τον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής σε ένα τόσο σημαντικό θέμα υγείας των πολιτών”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων, διαφορετικών κατηγοριών και κλάδων -

ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών και με ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων μέχρι το αργότερο 13-09-2020, στις
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας,
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας:

- για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19,
την παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση
της επιδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής, για την αυξημένη επαγρύπνηση
και ετοιμότητα για οποιοδήποτε κύμα της επιδημίας, για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης του
συστήματος για την υγεία των πολιτών και για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης
υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα, ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας (1)

ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Εποπτών

Δημόσιας Υγείας
Ένας (1)

Σύνολο Δύο (2)

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας (1)

ΠΕ Ψυχολόγων Ένας (1)

Σύνολο Δύο (2)
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Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Εποπτών

Δημόσιας Υγείας
Ένας (1)

Σύνολο Ένας (1)

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ένας (1)

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ένας (1)

Σύνολο Δύο (2)

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Εποπτών

Δημόσιας Υγείας
Ένας (1)

Σύνολο Ένας (1)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1124

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 31/1-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 31/1-09-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1125

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 176259/253/2-

09-2020 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για αποζημίωση για ζημιές που υπέστη το
συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Δ' ΟΠΚΕ/Α.Τ. Αλιβερίου, κινούμενο επί της επαρχιακής
οδού "Παράκαμψη Οξυλίθου", από αποκολληθέντες βράχους που έπεσαν στο οδόστρωμα”.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς δια της καταβολής από την Π.Ε. Εύβοιας

στον επισκευαστή του βλαβέντος υπ' αρ. ΧΑΟ 1057 (ΕΑ 27425) συμβατικού υπηρεσιακού
αυτοκινήτου της Δ' ΟΠΚΕ/Α.Τ. Αλιβερίου, Νικόλαο Αντ. Κυριαζή, κάτοικο Χανίων Αυλωναρίου,
του συνολικού ποσού των 2.172,00 € (ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου), ήτοι 1.202 €, για τις
διενεργηθείσες επισκευαστικές εργασίες και 970 € για τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, με την
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έκδοση φυσικά απ' αυτόν των σχετικών φορολογικών παραστατικών, σε πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση της ζημίας που υπέστη το εν λόγω όχημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1126

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1006/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
περί έγκρισης των με αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της αριθμ.
1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
175514/4607/2-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο, αλλά δήλωσε πως “δεν θα ψηφίσει άλλη διόρθωση -
συμπλήρωση αναφορικά με τους διαγωνισμούς μαθητικών δρομολογίων”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1006/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί

έγκρισης των με αριθμ. 1 και 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ ΔΣΑ της αριθμ. 1ης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας της Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022», ως προς τα ονόματα
των οικονομικών φορέων, τα οποία εκ παραδρομής αναγράφηκαν λάθος στον πίνακα των
προσωρινών αναδόχων, ήτοι ως ακολούθως:

1. Από “ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ”, στο ορθό “ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, όπου αναγράφεται στον
πίνακα των δρομολογίων (Α/Α 36, 38).

2. Από “ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, στο ορθό “ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.”, όπου
αναγράφεται στον πίνακα των δρομολογίων (Α/Α 38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1127

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 176380/2973/2-9-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του με αριθμ. 3/31-08-2020 πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών 2020-
2021 και 2021-2022», προϋπολογισμού 74.286,92 με ΦΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 173853/2936/3-09-
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
Επικυρώνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 176380/2973/2-9-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας με την οποία:
1. Εγκρίθηκε το υπ΄ αριθμ. 3/31-8-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας

/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 από τον
συνοπτικό διαγωνισμό του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022» και αφορά στην
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων.
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2. Κατακυρώθηκαν ανά τμήμα και δρομολόγιο, ως τελευταίοι μειοδότες του διαγωνισμού
του έργου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, οι οικονομικοί φορείς που
αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

3. Κατακυρώθηκε μειοδότης για το δρομολόγιο «Γ.1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΛΕΠΙΑΝΑ» σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού παραληφθεί το δικαιολογητικό, για το οποίο
ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας κατάθεσής του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1128

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για εργαστήριο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
170732/5150/26-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στο άρθρο 1 της διακήρυξης, το οποίο αναγράφει τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το ακίνητο. Συγκεκριμένα, ζήτησε διευκρινίσεις για το
σημείο 5 «να διαθέτει 10 έως 15 πρίζες παροχής ρεύματος σούκο», για το κόστος, όπως αυτό
αναφέρεται στην παραγρ. 19 της εισήγησης της υπηρεσίας, όπως και για την τιμή εκκίνησης της
μειοδοτικής δημοπρασίας των 270,00 €.

Διατηρώντας ακόμα τις επιφυλάξεις της, η ίδια δήλωσε πως ψηφίζει το εν λόγω θέμα
κατόπιν της τροποποίησης που θα γίνει στο άρθρο 1 και των επαρκών εξηγήσεων που δόθηκαν
από τον Αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Θα το παρακολουθήσει, ωστόσο,
στη δημοπρασία του.

Μετά από διαλογική συζήτηση και συζήτηση μεταξύ των μελών αναφορικά με τη
διαδικασία που ακολουθείται στις μειοδοτικές δημοπρασίες, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για εργαστήριο της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας,
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του

άρθρου 1, στο σημείο 5 (από το εσφαλμένο «να διαθέτει 10 έως 15 πρίζες παροχής ρεύματος
σούκο» στο ορθό «να διαθέτει τουλάχιστον 10 πρίζες παροχής ρεύματος σούκο».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1129

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 174823/5432/1-09-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1130

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 174164/5419/1-09-
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

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

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΕΛΛΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:301604767

Α) 1.826,62
Β) 1.849,00
Γ) 1.922,00
Δ) 714,63

Α) 114/20-08-2020
Β) 115/20-08-2020
Γ) 116/20-08-2020
Δ) 117/20-08-2020

19SYMV005585873 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ

ΑΦΜ: 046784249

9.418,79 986/25-08-2020 19SYMV005529075
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ: 029590473

1.198,08 113/26-08-2020 19SYMV005835289
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 044207205
378,96 50/31-08-2020 19SYMV005529255

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 300696912

532,34 15/31-08-2020 19SYMV005784293
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΚΑΜΗΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΦΜ: 061532073

358,73 101/31-08-2020 19SYMV006066276
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

7

ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ: 130594414

490,42 22/01-09-2020 19SYMV005529200
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1131

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 169729/9914/1-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή κατέθεσε για το συγκεκριμένο θέμα τις παρακάτω απόψεις:
“Βάσει του ενημερωτικού σημειώματος υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να

αντιμετωπιστούν σχεδιαστικά, χρηματοδοτικά, συμπληρωματικών έργων, αποζημιώσεων
γεωτρήσεων και καλλιεργειών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Το έργο αυτό, ως
αντιπλημμυρικό μεγάλης εμβέλειας και σημασίας για την αγροτική παραγωγή στη Φθιώτιδα, θα
πρέπει να επιταχύνει τις διεργασίες ολοκλήρωσής του και της ένταξης των επιπλέον έργων και
χρηματοδοτήσεών του σε ευρωπαϊκούς πόρους και νέα χρηματοδοτικά ταμεία. Επιπλέον, είναι
σκόπιμο να ενταχθεί σε μελέτη για τον ρόλο του στη διαχείριση των υδάτων και την
περιβαλλοντική του συμβολή, διαμορφώνοντας ως ΠΣΤΕ το νέο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών
και πολιτικών.

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την
προμήθεια και
τοποθέτηση νέων
ανοικτών αρχειοθηκών
ντέξιον σε χώρους νέου
κτιρίου

Έγγραφο
153573/13173/31-07-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών

20REQ007181465 2020-08-
13

02.01.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

4.836,00 35.000,00 26.514,12 8.485,88

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών των παγίδων για
πράσινο και ρόδινο
σκουλήκι για την
υλοποίηση του
Προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας
έτους 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο
13979/173215/31-8-2020
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην.
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.
5244.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων 990,00 51.357,26 1.700,00 49.629,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 5.826,00
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Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του έργου είναι η επίλυση των παρακάτω
προβλημάτων:

1) Η αποκατάσταση της υπάρχουσας άρδευσης των κτημάτων με νερό που έρχεται από
τον χείμαρρο Βίστριζα με επιφανειακά χωμάτινα ή τσιμεντένια κανάλια, χωρίς την οποία οι
δαπάνες για αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας θα ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

2) Ομοίως και για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η αποκατάσταση της άρδευσης όσων κτημάτων
αρδεύονται με υπόγειο δίκτυο με νερό από γεωτρήσεις.

3) Η αποκατάσταση της στήριξης των ακτινιδίων, όταν η ζώνη των έργων περνά δια
μέσου των κτημάτων, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί την ανερχόμενη και πλέον δυναμική
καλλιέργεια της περιοχής.

4) Η ανεύρεση χώρων απόθεσης των ακατάλληλων για επίχωμα προϊόντων εκσκαφής
των τάφρων, που ακριβώς λόγω της ακαταλληλότητας αυτής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τα επιχώματα των δρόμων και πρέπει να αποτεθούν σε επιτρεπόμενους χώρους και στην
θέση τους πρέπει να χρησιμοποιηθεί, στο ελάχιστο δυνατό πάχος, κατάλληλο αμμοχάλικο
χειμάρρων”.

Σε αυτή τη βάση, δήλωσε πως ψηφίζει υπέρ ενός έργου συμπληρωματικού και
αναγκαίου για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση των αγροτικών εργασιών.

Οι κ.κ. Χρονάς και Δούρος μίλησαν για τη σπουδαιότητα του έργου και την ανάγκη
συνολικής αντιμετώπισής του.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/31-08-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90755 του έργου: «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της
παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 159499 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα και εξήντα έξι τοις εκατό (50,66%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1132

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 και 1α του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:
«Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μαντουδίου λόγω
καταστροφής από τη θεομηνία “ΖΟΡΜΠΑ”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 166053/5229/21-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια, πρότεινε το θέμα να παραπεμφθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων, προκειμένου να εξεταστεί το εύλογο της έκπτωσης σε σχέση με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου.

Η κα Μπατζελή έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
“Πρώτο ζήτημα: Οι διαγωνισμοί πρέπει να κρίνονται και βάσει της βαθμολόγησης της τεχνικής
προσφοράς, διότι εκεί θα κριθεί και η ποιότητα του έργου και πιθανά η αντιμετώπιση των
προσυμφωνιών μεταξύ των αναδόχων.
Βάσει του κανονισμού 4412/2016, Άρθρο 90 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές
αναφέρεται στις 2. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή
προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, ισοδύναμες θεωρούνται οι
προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή
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επιλέγει τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων”.

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή δήλωσε πως, όσον αφορά στις κληρώσεις, εκτιμά
πως “πρέπει να κάνουν μια μεγάλη τομή στον τρόπο με τον οποίο συμφωνούν ότι πρέπει να
γίνονται οι δημοπρασίες”.

Η ίδια συνέχισε αναφέροντας ότι “ειδικότερα για το έργο δεν υπάρχει διαφωνία, αλλά
για την διαγωνιστική διαδικασία που δεν λαμβάνει υπόψη κατά την επιλογή του αναδόχου πέρα
της συμφέρουσας τιμής και τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε το έργο να κριθεί και επί της
ποιότητας και του χρόνου παράδοσής του στους πολίτες. Ως Αναθέτουσα Αρχή θα θέλαμε τις
τεχνικές προδιαγραφές των τριών αναδόχων και ενημέρωση από την παρακολούθηση του έργου
από τις ΤΥ”.
“Δεύτερο ζήτημα: Πρόκειται για έργο που αποφασίστηκε μετά τις πυρκαγιές του 2019 στο Δήμο
Μεσσαπίων. Για μια μελέτη 74.500 € διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην ενδοθεσμική
συνεργασία, αλλά και τη λειτουργία των ΤΥ. Ειδικότερα, φαίνεται και από την εισήγηση ότι
πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται σε έναν χρόνο. Και μάλιστα με κλειστό διαγωνισμό
για την επίσπευση της κατασκευής του έργου λόγω της σημασίας του και για τη ασφάλεια των
πολιτών. Να επισημανθεί ότι στις πλημμύρες του Αυγούστου μεγάλο μέρος του δήμου δεν είχε
νερό και ανέλαβαν οι υπηρεσίες να επιδιορθώσουν το δίκτυο ύδρευσης”.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κα Μπατζελή δήλωσε πως ψηφίζουν ως παράταξη την
πρόταση για γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο, “όχι τόσο για την έκπτωση, όσο για το
τεχνικό κομμάτι, εκτιμώντας ωστόσο ότι το έργο πρέπει να γίνει”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ψηφίζει την εν λόγω πρόταση, αλλά θεωρεί πως “θα ήταν πιο
δόκιμο να προσκομιστεί και ο προϋπολογισμός του έργου”. Με αφορμή δε τις παρατηρήσεις της
κας Μπατζελή σχετικά με τα στοιχεία που κάθε φορά ζητούνται, ήτοι η συμφερότερη προσφορά
και η ποιότητα ενός έργου, ανέφερε πως “πρόκειται για ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που
ανέκαθεν υπήρχε”. Πάντα ήταν ως παράταξη υπέρ της αντίληψης “να υπάρχει συγκερασμός
ποιότητας & συμφερότερου κόστους των έργων” και προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουν να
αναζητηθεί μια λύση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Παραπέμπει το θέμα για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1133

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Ν. Εύβοιας», αναδόχου “ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔΕ”, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
167829/5276/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση, αναφέροντας τα παρακάτω:
“Βάσει της εισήγησης, πρόκειται για έργο που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 71/05-03-2018

(ΑΔΑ: ΩΨ227ΛΗ-ΤΩΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία
εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 566 και εγκρίθηκε η σύμβασή του στις 28-03-2019.

Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από την στιγμή έγκρισής του από το Π.Σ., ως προς την
ένταξή του και τη συμβασιοποίησή του, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνεται ως έκτακτο ή ως
έργο που αφορά στην ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον, είναι σκόπιμο σε παρατάσεις των έργων
ως αναθέτουσα αρχή να ενημερωνόμαστε και για τις ενδιάμεσες εκθέσεις παρακολούθησης του
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έργου από τις ΤΥ, οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται στην εισήγηση”.
Οι κ.κ Σιαλμάς, Δούρος και Αναγνωστάκης έδωσαν λευκή ψήφο, μη αποδεχόμενοι την

επικρατούσα άποψη, ότι η μεγάλη καθυστέρηση του έργου οφείλεται στην περιοριστική περίοδο
της πανδημίας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “η αιτιολόγηση της παράτασης δεν εκτιμάται ως βάσιμη” και
καταψήφισε την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«Συντήρηση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Ν. Εύβοιας» μέχρι 30-10-
2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος “ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ” είναι βάσιμοι εν
όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1134

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Επέκταση
αλιευτικού καταφύγιου Δ.Δ. Αχλαδίου, Δήμου Εχιναίων», συνολικής συμβατικής αμοιβής
139.826,50 (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), αναδόχων συμπραττόντων γραφείων: «ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ – ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ – ΘΩΜΑΣ ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 117744/6443/21-
07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος έδωσε λευκή ψήφο, δεδομένου ότι “πρόκειται για ένα παλιό έργο, με πολλές
παρατάσεις”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για μελέτη, που η φύση και η έκτασή της δεν
δικαιολογούν την παράταση… Έπρεπε να τελειώσει το 2012. Δόθηκαν επανειλημμένες
παρατάσεις και έγινε επέκταση του φυσικού της αντικειμένου...”.

Ως παράταξη θεωρούν “απαράδεκτη την εισήγηση της υπηρεσίας, που είχε από τις
20/5/2020 την ΑΕΠΟ και δεν προχώρησε μέχρι σήμερα στις δικές της ενέργειες για τον έλεγχο
της μελέτης”. Συνεπώς, καταψηφίζουν την εισήγηση και ζητούν την άποψη της Περιφερειακής
αρχής για τις υπάρχουσες ευθύνες της μεγάλης καθυστέρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επτά παρατάσεις και τα είκοσι χρόνια διάρκειας του έργου, οι κ.κ.
Σιαλμάς, Αναγνωστάκης και Μπατζελή δήλωσαν πως καταψηφίζουν την εισήγηση λόγω του
συνολικότερου τρόπου χειρισμού της υπόθεσης από τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Επέκταση

αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ. Αχλαδίου, Δήμου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικής συμβατικής
αμοιβής 139.826,50 (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), μέχρι 15 – 10 – 2020, για τον έλεγχο, την
έγκριση και παραλαβή των μελετών του Β΄ Σταδίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1135

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας Ι & ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας και των μηχανημάτων έργου ΠΕΒ, για τρία έτη»,
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προϋπολογισμού 680.403,89 € με ΦΠΑ 24%.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167509/4373/1-09-

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
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. Ι & ΙΙ/13-08-2020 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας

του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες: 1) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ήτοι πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη (αμόλυβδη) για τα οχήματα, καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης και 2) των μηχανημάτων
έργου της Π.Ε. Βοιωτίας, για τρία (3) έτη», συνολικού προϋπολογισμού 548.712,81 € άνευ ΦΠΑ
[680.403,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ: 131.691,07 €], που αφορούν στην
αποσφράγιση & τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αποσφράγιση των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους του εν θέματι διαγωνισμού, ως εξής:
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ”
στην εταιρεία «SOTOIL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ», µε προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης 7%, ήτοι συνολικό ποσό 263.786,36€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ & ΑΛΙΑΡΤΟ”
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.», µε προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
5%, ήτοι συνολικό ποσό 140.468,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ”
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.», µε προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
5%, ήτοι συνολικό ποσό 236.456,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1136

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 172561/645/28-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων),
Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172599/646/28-08-
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. 172561/645/28-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών (δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων), Π.Ε. Φθιώτιδας,
με την οποία εγκρίθηκαν:

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

Β.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών
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μηχανημάτων:
1) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-126156 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα τροχ. και

του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΧ - 2117 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΨΑΡΡΑ ΛΟΥΚΑ”, για τον καθαρισμό
της κοίτης του ρέματος Μυτικιό, περιοχή Τραγάνας, ανάντη και κατάντη του δρόμου Τραγάνας -
Προσκυνάς από φερτά υλικά, βλάστηση, χωρίς μεταβολή των διατομών αυτού, για την
διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος, προκειμένου να
προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των
υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο.

2) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 84303 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου - γερανού, ιδιοκτησίας “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε.”, για τον
καθαρισμό της Γερμανικής τάφρου στο τμήμα του οικισμού Σταυρού, κατάντη της συμβολής με
το Μπεκιόρεμα από φερτά υλικά, βλάστηση, χωρίς μεταβολή των διατομών αυτού, για την
διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος, προκειμένου να
προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των
υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο.

3) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78518 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ.,
του με αρ. κυκλ. ME 76255 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα λαστ., του με αρ. κυκλοφορίας
ΜΕ 44758 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή λαστ. και του με αρ. κυκλ. ΥΧΤ 9306 φορτηγού,
ιδιοκτησίας “ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, για τον καθαρισμό των τεχνικών, την διευθέτηση των
ομβρίων υδάτων, τον καθαρισμό των ρείθρων, την άρση καταπτώσεων στην Επ.Ο.Αμφίκλειας -
διασταύρωση Πολυδρόσου, προκειμένου να προστατευτούν η ζωές και οι περιουσίες των
χρηστών του οδικού δικτύου και οι υποδομές ενόψει και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

4) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 91681 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου, του με αρ. κυκλ. ΜΙΝ 1249 φορτηγού μεταφοράς μηχανημάτων του ανωτέρω
Μ.Ε. και του υπ. αριθμ. ΡΟΖ 1034 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ -
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του υδατορέματος Κοκκοτάκι στο τμήμα κατάντη της
Επ. Οδού Δαμάστα - Θερμοπύλες από φερτά υλικά, βλάστηση, χωρίς μεταβολή των διατομών
αυτού, για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος,
προκειμένου να προστατευτούν οι υποδομές του οδικού δικτύου, οι παρακείμενες ιδιοκτησίες και
αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό
φαινόμενο.

5) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-100323 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ., του
με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-59806 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή - εκσκαφέα και του με αρ.
κυκλοφορίας ΑΜΕ - 2782 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ”, για τον
καθαρισμό της κοίτης του ρέματος Γλύφας από φερτά υλικά, βλάστηση, χωρίς μεταβολή των
διατομών αυτού για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του
υδατορέματος ανάντη του οικισμού Γλύφας, προκειμένου να προστατευτούν οι παρακείμενες
ιδιοκτησίες και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από
πλημμυρικό φαινόμενο.

6) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 121671 μηχανήματος, τύπου φορτωτή ερπυστριοφόρου,
του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 109820 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα ερπ., των με αρ.
κυκλοφορίας ΚΝΗ 6012 ΚΑΙ ΥΧΤ 9719 φορτηγών και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 5740
οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, για την εκτέλεση εργασιών
καθαρισμού του αποστραγγιστικού - αντιπλημμυρικού δικτύου, του καθαρισμού από φερτά υλικά
και της βλάστησης στο υδατόρεμα της περιοχής μεταξύ ΠΑΘΕ και ζώνης αιγιαλού και παραλίας
στον οικισμό Παλόρροια - Παλιομάγαζα Σκάλας Αταλάντης, για την διασφάλιση της διατήρησης
της παροχευτικής ικανότητας υδατορέματος, προκειμένου να προστατευτούν οι παρακείμενες
ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην
περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο.

7) Του με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 82626 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου, ιδιοκτησίας “ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ”, για τον καθαρισμό της κοίτης του
ρέματος Μαρίτσα κατάντη της Ε.Ο. Αγίου Σώστη - Σπερχειάδας από φερτά υλικά, βλάστηση,
χωρίς μεταβολή των διατομών αυτού, για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής
ικανότητας του υδατορέματος, προκειμένου να προστατευτούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες
επιχειρήσεις και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από
πλημμυρικό φαινόμενο.
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8) Toυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 84303 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου - γερανού, ιδιοκτησίας “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε.”, για τον
καθαρισμό της κοίτης του Σπερχειού ποταμού ανάντη της γέφυρας ΠΑΘΕ έως την εκβολή της
αποστραγγιστικής βάλτου από φερτά υλικά και βλάστηση, χωρίς μεταβολή των διατομών αυτών,
για την διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων,
προκειμένου να προστατευτούν οι οδικές υποδομές οι παρακείμενες ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις
και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό
φαινόμενο.

9) Toυ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 130964 μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα
τροχοφόρου, ιδιοκτησίας “ΚΑΡΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Χαρ.” και του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ
114341 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου και του υπ. αριθμ. ΕΚΕ 1915
φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ του Στυλιανού”, για τον καθαρισμό της
κοίτης του υδατορέματος Ξηριάς Λαμίας μεταξύ της γέφυρας Μαγνησίας και της ιρλανδικής
διάβασης από φερτά υλικά και βλάστηση, χωρίς μεταβολή των διατομών αυτών, για την
διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων, προκειμένου να
προστατευτούν οι οδικές υποδομές οι παρακείμενες ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις και αγροτεμάχια
από την ανεξέλεγκτη διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή από πλημμυρικό φαινόμενο.

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

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

Δ.- 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 ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Ε.- Την συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών, που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε. (πρακτικό 3 της 21/1/2020, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349), με τις ανωτέρω
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επιχειρήσεις, ως παρακάτω:

139 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. 092385526 ΛΑΡΙΣΑ
140 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χαρ. 063782869 ΛΑΜΙΑ
141 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηλία 157542349 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1137

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175123/667/01-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων και της Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου
Δομοκού, από την 1/9/2020, Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 175183/668/2-09-
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. 175123/667/01-09-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων και της Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου Δομοκού,
από την 1/9/2020, Π.Ε.Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκαν:

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

2.- Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά), που εκδηλώθηκε την 1/09/2020 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου
Λαμιέων και την 2/09/2020 στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου Δομοκού, της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

3.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ 3867 φορτηγού μεταφοράς νερού-υδροφόρου οχήματος,

ιδιοκτησίας “ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Λαμιέων.

β) Με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ - 3885 φορτηγού μεταφοράς νερού-υδροφόρου οχήματος,
ιδιοκτησίας “ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ”, για τη συνδρομή στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Τ.Κ. Πετρωτού του Δήμου Δομοκού.

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος.

5.- 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 του Τμήματος Π.Π., οι δε ημέρες και ώρες
εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
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τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, 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 «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ–
ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

(δ7) Οι εργαζόμενοι θα φέρουν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας για την παροχή της
ανωτέρω υπηρεσίας και θα λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα αποφυγής και μετάδοσης του
κορωνοϊού (covid-19).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1138

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 172931/651/29-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή της Καμηλόβρυσης του Δήμου Λαμιέων από την 28/08/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172980/654/31-08-
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. 172931/651/29-08-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην
περιοχή της Καμηλόβρυσης του Δήμου Λαμιέων από την 28/08/2020, Π.Ε. Φθιώτιδας, με την
οποία εγκρίθηκαν:

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

2.- H διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά), που εκδηλώθηκε στις 28/08/2020 στην περιοχή της Καμηλόβρυσης του Δήμου
Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

3.- H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
α) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΖ 3867 φορτηγού μεταφοράς νερού-υδροφόρου οχήματος,

ιδιοκτησίας “ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή στην περιοχή της Καμιλόβρυσης του Δήμου Λαμιέων.

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος.
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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 του Τμήματος Π.Π., οι δε ημέρες και ώρες
εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων, 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 «ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ–
ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

(δ6) Το όχημα θα φέρει και συνοδευτικό όχημα σε ασφαλή απόσταση για την έγκαιρη
προειδοποίηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

(δ7) Οι εργαζόμενοι θα φέρουν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας για την παροχή της
ανωτέρω υπηρεσίας και θα λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα αποφυγής και μετάδοσης του
κορωνοϊού (covid-19).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1139

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.166658/601/20-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά στις 19-08-2020 στην τοπική κοινότητα Αγίων Πάντων Δελφών), Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168146/611/24-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.166658/601/20-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική
πυρκαγιά στις 19-08-2020 στην τοπική κοινότητα Αγίων Πάντων Δελφών), Π.Ε. Φωκίδας, με την
οποία εγκρίθηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στις 19/08/2020, στην περιοχή της Π.Ε. Φωκίδας, στην Τοπική Κοινότητα Αγ.
Πάντων).

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

i. Φορτηγού - υδροφόρας ΑΜΑ 5861, ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε. Ο.Ε.”, για τη
συνδρομή στην πυρκαγιά.

ii. Φορτηγού - υδροφόρας ΑΜΕ 1503, ιδιοκτησίας “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”, για τη
συνδρομή στην πυρκαγιά.

iii. Φορτωτή ερπυστριοφόρου ΜΕ 73924, φορτωτή ΜΕ 50318 και φορτηγού
επικαθήμενου μεταφοράς βαρέων οχημάτων ΕΚΑ 9309, ιδιοκτησίας “ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ”.
4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας που θα βεβαιώσει

η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά μηχάνημα έργου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2137/18-12-
2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία
μηχανήματος.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

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

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

(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) 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.

(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1140

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ιππολύτη Μπαλκούρα

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Για την ομάδα 2: Την παράταση της αριθ. 43252_1465/23-12-2018 (18SYMV002710113) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΚΑΤΖΟS TRAVEL ως εξής:

A/A
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΟΣ

Ημερήσιο
κόστος

άνευ ΦΠΑ

Ημερήσιο
κόστος με

ΦΠΑ

2.1 ΑΣΠΡΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 38 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-13.40 52,35 64,91

2.2 ΑΣΠΡΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 38 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-13.40 52,35 64,91

2.3 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ
ΣΠΙΤΩΝ 39 ΜΕΓΑΛΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00 52,35 64,91

2.4 ΣΤΕΙΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ &
ΓΕΛ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

37 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00 ΝΑΙ (2

ΩΡΕΣ) 60,14 74,57

2.5 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ &
ΓΕΛ

ΑΡΑΧΟΒΑΣ

14 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00 ΝΑΙ

(2 ΩΡΕΣ) 58,39 72,40

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 275,58 341,72

2. Για το άγονο τμήμα/δρομολόγιο 24: Την παράταση της αριθ. 64911_2116/20-3-2018 (18SYMV002829525) σύμβασης με την ανάδοχο
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ως εξής:

A/A
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-2021

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημερήσιο
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ημερήσιο
κόστος με

ΦΠΑ

24
[Α/Α 49 βάση
σύμβασης)

ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝΕΣ
ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν/Γ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΔΣ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-15.00 28,30 35,09

ΑΔΑ: 6Ε377ΛΗ-597
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Β1, Β2, Β2, Β4, Β5)

Α
/Α

ΤΜ
Η
Μ
ΑΤ

Ο
Σ/
Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

ΤΟ
Π
Ο
Σ
Π
ΑΡ

ΑΛ
ΑΒ

Η
Σ

ΤΟ
Π
Ο
Σ
Π
ΡΟ

Ο
ΡΙ
ΣΜ

Ο
Υ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο

Η
Μ
ΕΡ

Η
ΣΙ
Ο
Κ
Ο
ΣΤ

Ο
Σ

Π
ΡΙ
Ν
ΤΗ

Ν
ΕΚ

Π
ΤΩ

ΣΗ
ΣΕ

(€
)

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο
ΡΑ

ΕΚ
Π
ΤΩ

ΣΗ
(%

)

Η
Μ
ΕΡ

Η
ΣΙ
Ο
Κ
Ο
ΣΤ

Ο
Σ

Μ
ΕΤ

Α
ΤΗ

Ν
ΕΚ

Π
ΤΩ

ΣΗ
ΣΕ

(€
)

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ω
Ν
ΣΤ

Η
ΣΥ

Μ
Β
ΑΣ

Η

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Β.3 ΚΗΠΟΙ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 16,38 1 16,22 360 ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Β.4 ΛΙΘΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 21,74 0 21,74 360 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.5 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ. 45,99 1 45,53 360 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑ: 6Ε377ΛΗ-597
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