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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32/8-09-2020

έκτακτο θέμα 6ο

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 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
.............................................................................................................................................................

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
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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. κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

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

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
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

ΑΔΑ: Ω0147ΛΗ-ΞΥ0



3

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 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 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
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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)

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ιππολύτη Μπαλκούρα
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς
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