
                                                                       

 

1 

 

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής 
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 
 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Αρ. τηλεφ. 
E-mail 
 
 

: Λ. Καλυβίων 2 
: 35 132 Λαμία 
: Ελένη Παναγιώτου 
: 22313-54707 
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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 ΘΕΜΑ 22ο 

 
 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος 
όροφος - Λαμία), συνήλθε σύμφωνα με α) το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 και β) την αρ. πρωτ. 
46681/13.07.2022 ενημέρωση ΥΠΕΣ δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr 
(https://epresence.gov.gr), σήμερα 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε 
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 2/9-01-2022 
(ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-8Ε6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας υπό την 
προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού από τη συζήτηση των εκτάκτων 
θεμάτων 1 και 2 ,των τακτικών θεμάτων 16 έως 20 και του θέματος 29   και  προεδρεύοντος 
του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, ο 
οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/20-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Ρ7ΛΗ-ΑΡΑ) απόφασή της. Δυνάμει 
της υπ΄αριθμ.  261555/18-11-2022 πρόσκλησης που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
............................................................................................................................................................ 

 
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, έντεκα (11). 
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της 

Περιφέρειας, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής “e-presence”. 
 Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο κ. 

Αναστάσιος Χρονάς. 
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης 

Τασιός και Ηλίας Κυρμανίδης και τα μέλη κ.κ. Δημήτριος Βουρδάνος, Κωνσταντίνος Καραγιάννης, 
Ηλίας Μπουρμάς, Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα, Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου, 
Δημήτριος Αναγνωστάκης και Κατερίνα Μπατζελή. 

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

https://epresence.gov.gr/
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      1. Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Ελεύθερη Στερεά». 
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Σ.Ε.  
      3. Η κα Ζωή Κολοβού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. 
   4. Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας. 
 
      Ο κ.  Μάριος Παπαθανασίου Δικηγόρος της Π.Σ.Ε. παραβρέθηκε στη συνεδρίαση με 
φυσική παρουσία στο χώρο.  
      Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-
Λογιστικού , με Βαθμό Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.223526/3520/08-
10-2021  απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 
 

............................................................................................................................................................ 

ΘΕΜΑ 22ο: Εισήγηση για καθορισμό τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης μηχανημάτων 

έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – 

φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, 

πλημμύρες, πυρκαγιές,  στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για το 

χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση  εργασιών έκτακτων αναγκών 

απολογιστικά 

      Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 258991/15-11-2022 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία η Οικονομική Επιτροπή 
 

    αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Α. Εγκρίνει εκμίσθωση των αναγκαίων αυτοκινήτων και χωματουργικών μηχανημάτων για 
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά για την χρονική περίοδο από 1/1/2023 
έως 31/12/2023 και όσον αφορά τα ακόλουθα:  
 
α)  Αποχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV 90630000-
2) από τις χιονοπτώσεις – παγετό  όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα 
χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και 
αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Εύβοιας. 

β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων και αποκατάσταση βατότητας του 
οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) λόγω βροχοπτώσεων ή και 
χιονοπτώσεων και εξ αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού όποτε αυτές προκύπτουν και 
για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις 
εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας. 
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γ) Αποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από πλημμυρικά 
φαινόμενα (CPV 90722300-7) με ενισχύσεις πρανών, αναπετάσεις του υλικού της 
στερεομεταφοράς,  μεταφορά  και απομάκρυνση των φερτών υλικών (δένδρα –οικιακά 
απορρίμματα, κλαδιά κλπ), σε φορτηγά αυτοκίνητα, εργασίες απόφραξης  των σημείων απορροής 
των χειμάρρων κ.λ.π. για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και 
οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας. 

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1) για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά 
μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας. 

  
Β. Εγκρίνει τις τιμές μίσθωσης των απαραίτητων μηχανημάτων και οχημάτων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις – παγετό, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, κλπ, με τις ακόλουθες μέγιστες προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον 
ΦΠΑ): 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ) 

ΣΤΑΛΙΑ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(€/ΩΡΑ) 

ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 
ΕΠΙΣΗΜΕΣ 
ΑΡΓΙΕΣ  

ΧΩΡΙΣ 
ΟΔΗΓΟ 

ΜΕ 
ΟΔΗΓΟ 

1 Διαμορφωτήρας (GRADER) 50,00 55,00 5,00 15,00 

2 Προωθητήρας D6 60,00 65,00 5,00 15,00 

3 Προωθητήρας D7 70,00 75,00 5,00 15,00 

4 Προωθητήρας D8 80,00 85,00 5,00 15,00 

5 Προωθητήρας D-9 90,00 95,00 5,00 15,00 

6 Προωθητήρας D-10 100,00 105,00 5,00 15,00 

7 
Φορτωτής Ελαστιχοφόρος μέχρι 
100 HP 

50,00 55,00 5,00 15,00 

8 
Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 
101- 180 HP  

55,00 60,00 5,00 15,00 

9 
Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 
181 ΗΡ και άνω  

60,00 65,00 5,00 15,00 

10 
Φορτωτής Ερπυστριοφόρος εως 
100 HP 

55,00 60,00 5,00 15,00 

11 
Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 
101 -180 HP 

65,00 70,00 5,00 15,00 

12 
Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 
181 HP και άνω 

75,00 80,00 5,00 15,00 

13 
Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος εως 
200 HP 

60,00 65,00 5,00 15,00 

14 
Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος από 
201 HP εως 300 HP 

65,00 70,00 5,00 15,00 

15 Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος από 70,00 75,00 5,00 15,00 
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301 HP και άνω 

16 
Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος εως 
200 HP 

55,00 60,00 5,00 15,00 

17 
Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος από 
201 HP και άνω 

60,00 65,00 5,00 15,00 

18 
Εκσκαφέας φορτωτής 70 ΗΡ και 
ανω (J.C.B.)  

50,00 55,00 5,00 15,00 

19 Τρακτέρ με μαχαίρι 35,00 40,00 5,00 15,00 

20 

Όχημα μεταφοράς μηχ/των 
(Πλατφόρμα) μέχρι 40χλμ.  

230,00 250,00 

5,00 15,00 
Άνω των 40 χλμ. η μεταφορά 
προσαυξάνεται κατά. 

5,00 €/χλμ 5,00 €/χλμ 

21 BOΒCAT 30,00 35,00 5,00 15,00 

22 
Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό 

40,00 45,00 5,00 15,00 

23 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 

50,00 55,00 5,00 15,00 

24 Όχημα Χορτοκοπτικό 40,00 45,00 5,00 15,00 

25 Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 50,00 55,00 5,00 15,00 

26 Εκχιονιστικό μηχάνημα (φρέζα) 100,00 105,00 5,00 15,00 

27 
Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80 
ΗΡ 

40,00 45,00 5,00 15,00 

28 
Οδοστρωτήρας δονητικός από 81 
ΗΡ και άνω 

45,00 50,00 5,00 15,00 

29 Φορτηγό από 0 - 10 ton 30,00 35,00 5,00 15,00 

30 Φορτηγό από 10 ton έως 17 ton  35,00 40,00 5,00 15,00 

31 Φορτηγό από 17 ton έως 35 ton 40,00 45,00 5,00 15,00 

32 Φορτηγό - γερανός (παπαγαλάκι) 40,00 45,00 5,00 15,00 

33 Φορτηγό με αρπάγη 40,00 45,00 5,00 15,00 

34 Ανυψωτικός γερανός 50,00 55,00 5,00 15,00 

35 
Αεροσυμπιεστής 160 κπ με 2 
κρουστικά 

50,00 55,00 5,00 15,00 

36 Αποφρακτικό όχημα: κατ’ αποκοπή 200,00 205,00 5,00 15,00 

37 Καλαθοφόρο όχημα 40,00 45,00 5,00 15,00 

38 
Αυτοκινούμενη Υδροφόρα για 
χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών 

40,00 45,00 5,00 15,00 

39 
Βαγκοντρίλ (αεροσυμπιεστής με 2 
κρουστικά) 

40,00 45,00 5,00 15,00 

40 Σάρωθρο 40,00 45,00 5,00 15,00 

41 Φίνισερ 50,00 55,00 5,00 15,00 

  
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες 
θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών. 
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Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης  μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα και 
επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη λειτουργία του μηχανήματος με 
τον χειριστή, του  αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν 
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – 
αυτοκίνητα  θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων  αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω 
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο 
ανάδοχος  υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού  σε τακτούς 
χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 
απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την 
αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα  διανομής. 
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών 
ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Εύβοιας ή Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας) και καταγράφεται από το GPS του 
μηχανήματος στο σημείο του συμβάντος και της πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με 
τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο 
απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής, χρόνος 
ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία οδοκαθαρισμού, αποκατάστασης 
βατότητας και αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων, ενίσχυσης 
πρανών και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών, κ.λ.π. 
Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για 
την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής, πλήρως 
εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, όπως αναφέρεται ειδικότερα 
παρακάτω: 
 
1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ – ΣΤΑΛΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (ή άλλου 
μηχανήματος) 
Η επιφυλακή του εκχιονιστικού μηχανήματος, υδροφόρας, κλπ, θα περιλαμβάνει την παραμονή του 
μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και παντελώς 
ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού, στο σχέδιο 
κατάσβεσης πυρκαγιάς, ή σε σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτηθεί. 
Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του χειριστού του 
μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος 
άρθρου οι δαπάνες που απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε 
στεγασμένο χώρο) την φύλαξή του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση 
του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας, καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε 
είδους που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία. 
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία του 
μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές για την έναρξη εργασιών και 
την περαίωση αυτών δίνονται από το τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας ή τον Προϊστάμενο Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας. 
 
2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  Ή ΓΕΡΑΝΟΥ 30 t 
Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανού ανυψωτικής ικανότητας 
30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδικό τμήμα 
που διενεργείται ο αποχιονισμός (ή άλλη εργασία) και τη μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς να 
προκληθούν φθορές θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου 
(καύσιμα, κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα 
ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί αυτή. 
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Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία  του 
μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές για την έναρξη εργασιών και 
την περαίωση αυτών δίνονται από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας ή τον Προϊστάμενο Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας. 
Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται η παραμονή του 
μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη ετοιμότητα. Οι θέσεις θα 
οριστικοποιούνται κατά περίπτωση με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες και κατόπιν εντολών της 
Υπηρεσίας. 
Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός ή το όχημα απεγκλωβισμού πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση ανυψωτικό εξοπλισμό και ανυψωτικά 
εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και να χειρίζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και έμπειρο προσωπικό. 
Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται: 
- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω 
- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω 
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη) 
  
Γ. Εγκρίνει την κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, 
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας για το χρονικό 
διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  εκτέλεση  εργασιών 
εκτάκτων αναγκών απολογιστικά. 

  
Δ. Εγκρίνει το  σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το μνημόνιο 
συνεργασίας. 

  
Ε. Εγκρίνει  την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
αποκατάσταση της οδικής  ασφάλειας στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παράγραφος γ του ν.4412/2016. 
 
Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που ορίζουν τα εγκεκριμένα 
τιμολόγια δημοσίων έργων και αφορούν ειδικά στα ακόλουθα: 

1. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση άοπλου ή οπλισμένου 

σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20 ή C20/25 για την κατασκευή ή αποκατάσταση 

βλαβών τοίχων αντιστήριξης πρανών, ή για την επέκταση ή ανακατασκευή τεχνικών έργων 

απορροής ομβρίων υδάτων και λοιπών μικροκατασκευών. 

2. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού 

σκυροδέματος ή χαλύβδινου πλέγματος, οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας, σύμφωνα 

με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

3. Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επίπεδων επιφανειών κατασκευών 

πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα. 

4. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων  διαφόρων διαμέτρων, όπου απαιτούνται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, 

για την επέκταση ή αποκατάσταση βλαβών φατνών και πλήρωση αυτών. 

6. Σημειακή αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων ασφαλτικών 

στρώσεων και λοιπών βλαβών. 
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7. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επικινδύνων θέσεων, καθώς και στηθαίων 

ασφαλείας. 

  
ΣΤ. Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των 
εργασιών που θα εκτελέσουν οι οικονομικοί φορείς (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π., 
στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-
2023 που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 

• Κ. Γίγα, Πρ/νο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του 
τον Βασ. Πατερίτσα υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 

• Δ. Κριτσιμά Πρ/νο του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρωτή του την Αν. Παπαναστασίου υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 

• Νικ. Γκιζάνη υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Ευστρ. 
Ντούρμα υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας. 

    
Η κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα από τον ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 με τίτλο 
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
της Π.Ε. Εύβοιας» ή τυχόν άλλου διαθέσιμου χρηματοδοτικού Προγράμματος της Π.Σ.Ε. ή 
Υπουργείου. 
  
 
Η κα Κατερίνα Μπατζελή  και ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό στα πρόσωπα 
στην ενότητα ΣΤ. που αφορά την έγκριση επιτροπής  για την παρακολούθηση και 
παραλαβή των εργασιών που θα εκτελέσουν οι οικονομικοί φορείς για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε κατά επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε η εν λόγω εισήγηση 
να προσαρμοστεί  στον τρόπο που διαμόρφωσε την εισήγησή της η Π.Ε. Ευρυτανίας.   

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1604 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα 

συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ              ΤΑ ΜΕΛΗ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Αριστείδης Τασιός      Ηλίας Κυρμανίδης                     Ελένη Παναγιώτου 

Δημήτριος Βουρδάνος      
Κων/νος Καραγιάννης 
Ηλίας Μπουρμάς         
Βασιλική Κοροπούλη-Κατσιμίχα 
Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου 
Δημήτριος Αναγνωστάκης 
Κατερίνα Μπατζελή 

                          Αναστάσιος Χρονάς 
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