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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ              
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  117755  ττοουυ  νν..33885522//22001100  
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 30ης Ιουνίου 2014 
        Αριθµός Πρακτικού 18 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 30 Ιουνίου  2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 ̟.µ., συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτήθηκε µε την 2/2013 (αρ.̟ρ.1/6-1-
2013) α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υ̟ό την 
Προεδρία του Αντι̟εριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Γεωργίου 
Μουλκιώτη, ο ο̟οίος ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθ. 110641/2650/1-10-2013 Α̟όφαση 
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος (Α∆Α: ΒΛΛ47ΛΗ-ΡΜΩ) και δυνάµει της υ̟΄ αριθµ. οικ. 
1071/25-6-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα 
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι 
θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 16/16-06-2014 και 17/25-06-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής 
σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/3/2014 
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως των Γεωργίας & 
Παγώνας Γουρνά). 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 1-09-2011 και µε αριθµ κατ. 
192/2011 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 5-05-2010 και µε αριθµ κατ. 
100/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 24-12-2010 και µε αριθµ κατ. 
336/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 
 
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕ»). 

 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
"ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"). 
 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για την νοµική υ̟οστήριξη και υ̟εράσ̟ιση 
υ̟αλλήλων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στη συζήτηση της α̟ό 19-06-2014 έφεσής της στο Μονοµελές Εφετείο Εύβοιας.  
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιαµόρφωση ̟ερ. χώρου Βυζαντινών 
ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση µεταβολής νοµικής µορφής µέλους αναδόχου σύµ̟ραξης 
γραφείων µελετών της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας». 
  
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Ηράκλειας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 134.899,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος 
– Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Ακύρωση – τρο̟ο̟οίηση α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης του ̟ρογράµµατος ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Τρο̟ο̟οίηση των Κ.Α.Ε. ̟ληρωµής έργων, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις 
υ̟΄αριθµ. 406/16-04-2013, 1575/19-12-2013 και 896/29-07-2013 α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄ (α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης 
της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)». 
 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄(α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης 
της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία  «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»). 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης της 
ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»). 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00 € µε Φ.Π.Α. και ορισµός ηµεροµηνίας ανοίγµατος 
των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ίστωσης για τη διενέργεια ηµερίδας στη Λαµία µε θέµα: 
«Παρουσίαση του έργου καταγραφή της ενδηµικής, σ̟άνιας και κινδυνεύουσας 
χλωρίδας της Οίτης».  
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του 
Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό 
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 
16+000), Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση υ̟οκατάστασης του αρχικού αναδόχου «Ν. ΣΚΕΥΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» α̟ό τρίτο στην κατασκευή τµήµατος του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού 
∆ικτύου Ύδρευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 935.206,65 €.  
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για α̟’  ευθείας ανάθεση 
υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής και συντήρησης των κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής και δέσµευση 
̟ίστωσης για την ̟ληρωµή διοδίων, ̟ινακίδων και ΚΤΕΟ όλων των οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..                   
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Μίσθωση οικηµάτων για τη στέγαση των ∆/νσεων Β/θµιας Εκ̟αίδευσης 
και Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Φωκίδας. 
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ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της ̟οιότητας 
των ̟αράκτιων θαλασσίων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 
της Π.Σ.Ε.». 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (6) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Περικλής Καραΐσκος, Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, και Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεώργιου Πα̟αργύρη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και 
κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος 
ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος, 
Θωµάς Τουσιάδης, καθώς και τα ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών.  
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η Ζωή Σύψα, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 
ΣΤ΄, ̟ου ορίσθηκε ανα̟ληρώτρια γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 
9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 9971/286/28-1-2013 όµοιά της. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Θωµάς Στάϊκος, Αντι̟εριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, 
2. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτ-
ουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
3. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Αν-
α̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικ -
ονοµίας & Κτηνιατρικής, 
5. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
6. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφ-
έρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
8. Σοφία Κουδούνη, Προϊσταµένη του τµήµατος ∆οµών και Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας. 
 
Πριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
̟ρότεινε στα µέλη να συζητηθούν τα ̟αρακάτω θέµατα, ως έκτακτα: 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση άσκησης ή µη ανακο̟ής κατά διαταγής ̟ληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας σε συνδιοργάνωση µε το σωµατείο ‘’∆ΙΑΖΩΜΑ’’ και την Ι’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών ̟ολιτιστικής εκδήλωσης για την 
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των ∆ελφών. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2014». 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Συµ̟λήρωση – τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄ αριθµ 702/2014 α̟όφασης 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 
  
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Όµιλος Αλιέων 
Λίµνης “Ο Ποσειδών” µε θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης ‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 
2014’’». 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Παροχή εξουσιοδότησης για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της α̟όφασης ιδιωτικο̟οίησης του 
Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού µέσω της ̟αραχώρησής του στο ΤΑΙΠΕ∆. 
 
Η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οδέχτηκε την ̟ρόταση του Προέδρου και 
α̟οφάσισε τα ̟αρα̟άνω θέµατα να συζητηθούν ̟ριν α̟ό τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 721 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 8604/25-06-
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2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 3/25-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου 
της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
639.684,86 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισαν οι 
υ̟οψήφιοι ανάδοχοι, ήτοι οι εταιρείες: α) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝ Π.Ε., Τ.Κ. 352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ» και β) «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ, Τ.Κ. 353 00 -  ΣΤΥΛΙ∆Α», ̟ροκειµένου να 
γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ανοιχτού διαγωνισµού: 
α) για το Τµήµα Α΄, στην «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝ Π.Ε., 
Τ.Κ. 352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ» µε το ̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο  
̟λέον Φ.Π.Α. και για έως 2,7 ψεκασµούς µέσα στη τρέχουσα δακική ̟ερίοδο, 
λαµβάνοντας υ̟όψη και την ̟ερσινή τιµή κατακύρωσης ̟ου ήταν 0,039 € ανά 
̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο ̟λέον Φ.Π.Α., 
β) για το Τµήµα Β΄, στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΜΟ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ, Τ.Κ. 353 
00 -  ΣΤΥΛΙ∆Α  µε το ̟οσό των 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο ̟λέον Φ.Π.Α. 
και για έως 2,7 ψεκασµούς µέσα στη τρέχουσα δακική ̟ερίοδο, λαµβάνοντας υ̟όψη 
και την ̟ερσινή τιµή κατακύρωσης ̟ου ήταν 0,039 € ανά ̟ροστατευόµενο ελαιόδεντρο 
̟λέον Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 722 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση άσκησης ή µη ανακο̟ής κατά διαταγής ̟ληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2861/25-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

 α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Λιβαδειάς, κ. Μαρία Καλοµοίρη (οδ. Φίλωνος 12 Τ.Κ. 32100), στην ο̟οία χορηγείται η 
εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ασκήσει την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό το νόµο ανακο̟ή 
κατά της αριθµ. 227/2014 διαταγής ̟ληρωµής του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, ̟ου 
εξέδωσε σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Κων/νος Τσέτσος για την 
καταβολή µισθωµάτων, και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».      
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Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ζητώντας ‘’να εξοφληθούν οι υ̟οχρεώσεις µας στη 
Βοιωτία και να βρεθεί α̟οθηκευτικός χώρος στο ∆ιοικητήριο για να α̟ελευθερωθεί το 
νοικιαζόµενο οίκηµα.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 723 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας σε συνδιοργάνωση µε το σωµατείο ‘’∆ΙΑΖΩΜΑ’’ και την Ι’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών ̟ολιτιστικής εκδήλωσης για την 
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των ∆ελφών. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 595/26-06-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη ̟οσού 600,00 € για συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας, σε συνδιοργάνωση µε το σωµατείο ‘’∆ΙΑΖΩΜΑ’’ και την Ι’ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών στην ̟ολιτιστική εκδήλωση στο 
αρχαιολογικό µουσείο ∆ελφών, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την Πέµ̟τη 10 Ιουλίου 2014, 
µε θέµα την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των ∆ελφών και την συµβολική του 
διάσταση στην αναβίωση των δελφικών εορτών. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του ΚΑΕ 0844, Ειδικό Φορέα 073. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µε την αιτιολογία ότι  ‘’ … η δα̟άνη ̟ρέ̟ει να γίνει 
α̟ό το Υ̟ουργείο Πολιτισµού’’. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 724 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 74595/349/27-
06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει το υ̟΄ αριθµ. 1/27-6-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής Συντονισµού και 
Παραλαβής του έργου µε τίτλο: «Κατα̟ολέµηση κουνου̟ιών στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας για το έτος 2014», ̟ου αφορά την ̟αραλαβή του ̟ρώτου ̟αραδοτέου 
(χαρτογράφηση και δηµιουργία ε̟ιχειρησιακών χαρτών) της αναδόχου εταιρείας 
«Βιοεφαρµογές Ε.Π.Ε.», του τµήµατος Α΄ «Παρακολούθηση α̟ό εδάφους των 
̟ρονυµφών των κουνου̟ιών και διενέργεια α̟ό εδάφους ̟αρεµβάσεων 
̟ρονυµφοκτονίας, ακµαιοκτονίας και υ̟ολειµµατικής ακµαιοκτονίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» του έργου του θέµατος. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 725 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Συµ̟λήρωση – τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄ αριθµ 702/2014 α̟όφασης 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3192/27-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει – τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄ αριθµ. 702/2014 (̟ρακτικό 16/16-6-2014, θέµα 39ο) 
α̟όφασή της για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό 
έτος 2014-2015, ως εξής: 
Α) Εγκρίνει - α̟οδέχεται τις ̟ροσφορές των ̟αρακάτω υ̟οψηφίων, οι ο̟οίοι, µετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών τους ̟ροσφορών συνεχίζουν στο 
ε̟όµενο στάδιο του διαγωνισµού, ήτοι «άνοιγµα οικονοµικών ̟ροσφορών. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

στα ο̟οία έχουν 
υ̟οβληθεί ̟ροσφορές 

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71, 72, 76 

2 ΑΓΓΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 9 

3 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 26, 31 

4 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9, 16 

5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 36 

6 ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 22 

7 ΑΦΟΙ  ∆ΡΟΣΟΥ ΟΕ   6 

8 ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82, 86 

9 ΒΑΡΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 

10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44 

12 ΓΚΑΒΑΛΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 10 

13 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 73, 75 

14 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 

15 ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17, 42, 50 

16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 83 

17 ΖΑΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47, 55 
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18 ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 17 

19 ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27, 30 

20 ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58 

21 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 80 

22 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  28 

23 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ  ΣΟΦΙΑ 89 

24 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59, 81, 84 

25 ΚΑΤΟΠΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 53 

26 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65 

27 ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 

28 ΚΛΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24 

29 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 

30 ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 

31 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 74 

32 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Α.Ε. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6 

33 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49, 59 

34 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 

35 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 42, 50, 54, 58 

36 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48, 61 

37 
ΜΠΕΚΕΡΙ∆ΗΣ  & 
ΣΙΑ ΟΕ  

  5, 6, 25, 30, 31, 32, 33, 39 

38 ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 81, 84 

39 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 

40 ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ 12 

41 ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 59, 64 

42 ΠΕΠΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54, 59 

43 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 83 

44 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45 

45 ΡΕΝΤΙΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 77 

46 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51, 57 

47 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60, 65 
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48 ΣΙΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21 

49 ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8, 13 

50 ΤΖΑΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 75 

51 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 63 

52 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 52, 60 

53 ΦΕΚΑΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 11 

54 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 33 

55 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 26, 27 

 
Β) Α̟ορρί̟τει τις ̟ροσφορές των ̟αρακάτω  υ̟οψηφίων: 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1 ΜΠΟΖΙΟΣ  
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για το τµήµα 12. 
Η Ε̟ιτρο̟ή, δια̟ίστωσε ότι η άδεια οδήγησης είχε 
λήξει και κρίνει την συγκεκριµένη ̟ροσφορά ως 
α̟αράδεκτη  

2 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟ
ΥΛΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα 7, 14, 15. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

3 ΚΑΚΑΒΑΣ   
ΙΑΣΩΝ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορές για τα τµήµατα 43, 46, 59. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
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̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

4 ΚΑΜΑΡΑΣ   
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα 60, 64, 68. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛ
ΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα 7, 14, 15. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

6 ΠΟΖΙΟΣ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα 70, 79. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 

ΑΔΑ: ΩΑ2Ζ7ΛΗ-ΑΓΠ



 13

̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

7 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ  
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα  17, 43, 49. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

8 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Υ̟έβαλε ̟ροσφορά για τα τµήµατα 65, 68. 
Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι µε βάση το αναλυτικό 
̟ρόγραµµα εκτέλεσης των δροµολογίων ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην υ̟οβληθείσα ̟ροσφορά, το 
ο̟οίο υ̟οβλήθηκε ύστερα α̟ό την έγγραφη 
ειδο̟οίηση της Ε̟ιτρο̟ής, δεν α̟οδεικνύεται α̟ό 
τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι 
αυτά µ̟ορούν να συνδυαστούν και να  
̟ραγµατο̟οιηθούν. 
Ε̟οµένως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και η έγκαιρη 
µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία 
φοίτησης. 
Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
σύµφωνα µε την ̟αραγ. 4 του άρθρου 2 της 
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διακήρυξης καθώς ̟εριλαµβάνει δροµολόγια ̟ου 
δεν δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθούν 

 
Γ) Ανακαλεί - διαγράφει την ̟αρ. 3β της υ̟΄ αριθµ. 702/2014 α̟όφασής της «.. για τα 
τµήµατα, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκαν ̟ροσφορές, αλλά α̟ορρίφτηκαν για λόγους ̟ου αναφέρονται 
στο ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού και συγκεκριµένα για τα τµήµατα 17, 59, 60, 65» 
λόγω λάθους, διότι τα τµήµατα 17, 59, 60, 65 αναφέρονται και στην ̟αρ. 2α της 
α̟όφασης.  
∆) Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισµού µε την διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης: 
1. για τα τµήµατα, για τα ο̟οία δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά, ήτοι τα τµήµατα:  
20, 23, 29, 34, 37, 38, 40,  62, 67,  69,  78,  85, 87, 88, 90. 
Ο διαγωνισµός για τα συγκεκριµένα τµήµατα λόγω του γεγονότος ότι δεν υ̟οβλήθηκε 
καµία ̟ροσφορά θεωρείται άγονος (αρ. 25 Π.∆. 60/2007 ̟αραγ. 1. α.) και α̟οφασίζεται 
η ̟ροσφυγή στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης, ̟ροκειµένου να ολοκληρωθεί η 
διαγωνιστική διαδικασία ̟ριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η 
δια̟ραγµάτευση θα γίνει χωρίς τρο̟ο̟οίηση των όρων της ̟ροκήρυξης 
2. για τα τµήµατα, για τα ο̟οία υ̟οβλήθηκαν ̟ροσφορές, οι ο̟οίες κρίθηκαν ως 
«α̟αράδεκτες» α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, ήτοι τα τµήµατα:  7, 15, 43, 46, 68, 70, 79. 
Ο διαγωνισµός για τα συγκεκριµένα τµήµατα λόγω του γεγονότος ότι οι ̟ροσφορές 
̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ορρίφτηκαν ως α̟αράδεκτες θεωρείται άγονος – άκαρ̟ος           
(αρ. 24 Π.∆. 60/2007 ̟αραγ. 1. α.) και α̟οφασίζεται η ̟ροσφυγή στη διαδικασία της 
δια̟ραγµάτευσης ̟ροκειµένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία ̟ριν την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η δια̟ραγµάτευση θα γίνει χωρίς τρο̟ο̟οίηση των 
όρων της ̟ροκήρυξης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 726 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεση ̟ίστωσης για συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Όµιλος Αλιέων 
Λίµνης “Ο Ποσειδών” µε θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης ‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 
2014’’» 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
74613/3978/27-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης 1.000,00€ µε Φ.Π.Α. για συµµετοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην εκδήλωση ̟ου διοργανώνει ο Όµιλος Αλιέων 
Λίµνης «Ο Ποσειδών» µε θέµα: «∆ιοργάνωση Μαραθώνιας Κολύµβησης ‘’ΣΚΥΛΛΙΑΣ 
2014’’», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στη Λίµνη Ευβοίας, στις 12 και 13 Ιουλίου 2014, ως 
εξής:  
 

Μέρος του κόστους για αγορά  ε̟άθλων 1.000,00 µαζί µε Φ.Π.Α. 
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Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Ειδικός 
Φορέας 02 073 και ΚΑΕ 0845 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 727 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7ο: Παροχή εξουσιοδότησης για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./30-06-
2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Να ̟αραστεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευθύµιος 
Καραΐσκος, ̟ροκειµένου να υ̟οστηρίξει τις υ̟΄αριθµ. 1554/19-12-2013 και 1555/19-12-
2013 α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, κατά των ο̟οίων, κατέθεσε αιτήσεις 
θερα̟είας ενώ̟ιων της Γενικής Γραµµατέας Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας, η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία “SICAP S.A.” και κατό̟ιν να 
ενηµερώσει µε σχετικό σηµείωµα την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 728 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8ο: Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της α̟όφασης ιδιωτικο̟οίησης του 
Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού µέσω της ̟αραχώρησής του στο ΤΑΙΠΕ∆. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την υ̟’ αριθµ. 91/16-6-2014 
α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ̟ερί διατήρησης του 
δηµοσίου χαρακτήρα του Χ.Κ. Παρνασσού και ̟ροσφυγή της Π.Σ.Ε. ενάντια στην 
ιδιωτικο̟οίηση του µέσω της ̟αραχώρησης του στο ΤΑΙΠΕ∆, καθώς και την σχετική 
̟ροφορική εισήγηση του ̟αριστάµενου κ. Θωµά Στάϊκου, Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ ή σε κάθε άλλο αρµόδιο δικαστήριο κατά της 
υ̟΄ αριθµ. 250, ̟αρ.1 (ΦΕΚ 1387 Β΄/30-5-2014) α̟όφασης της ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής 
αναδιαρθρώσεων και α̟οκρατικο̟οιήσεων. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τους 
δικηγόρους Αθηνών, ∆ηµήτριο Περ̟ατάρη και Άγγελο Ταµβίσκο, καθώς και τον 
Ευθύµιο Καραΐσκο, νοµικό σύµβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι ο̟οίοι θα 
ενεργήσουν ̟ροκειµένου να ασκήσουν την αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ και να την 
εκ̟ροσω̟ήσουν στην δικάσιµο ̟ου θα οριστεί, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξουν ό,τι κατά την κρίση 
τους α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 729 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικών 16/16-06-2014 και 17/25-06-2014 της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα τα µε αριθµ. 16/16-06-2014 και 17/25-06-2014 ̟ρακτικά 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 730 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη α̟όφασης σχετικά µε την έγκριση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής 
σύµβασης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Ανέγερση Γενικού Λυκείου ∆ροσιάς», Π.Ε. Εύβοιας, µετά την υ̟΄ αριθµ. 2/3/2014 
α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68891/3008/17-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και τα υ̟΄ 
αριθµ. ΤΤ21377/262/25-02-2014 και ΤΤ 347777/388/10-06-2014 έγγραφα της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, καθώς και την υ̟΄ 
αριθµ. 2/3/2014 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ν. 2218/1994, µε την ο̟οία 
ακυρώθηκε η αριθµ. 1281/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 

 Στη συνέχεια ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, η γνώµη του ̟αρισταµένου Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την εξής γνώµη : 
Ι. Κατά ̟άγια θέση της νοµολογίας των δικαστηρίων, η ∆ιοίκηση έχει υ̟οχρέωση να 
συµµορφώνεται ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον 
τρό̟ο ̟ου έχει υ̟οχρέωση να συµµορφωθεί ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. Στην ̟ερί̟τωση ειδικότερα ̟ου η διοικητική ̟ράξη 

ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, η ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την 
κρίση της για τη ρύθµιση της συγκεκριµένης σχέσης  αναδροµικώς και να εκδώσει 
̟ράξη µε το ίδιο ̟εριεχόµενο µε εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, 
νοµίµως και ε̟αρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει 
στοιχείων ̟ου δεν έχουν α̟οτελέσει αντικείµενο έρευνας και κρίσης α̟ό τον 
ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη ∆ιοίκηση. Σε 
κάθε ̟ερί̟τωση η νέα κρίση της ∆ιοίκησης ̟ρέ̟ει να µην αντίκειται σε όσα έχουν 
κριθεί α̟ό την ακυρωτική α̟όφαση και να εκφέρεται ενόψει του νοµικού και 
̟ραγµατικού καθεστώτος ̟ου υ̟ήρχε κατά το χρόνο κατά τον ο̟οίο εκδόθηκε η ̟ράξη 
̟ου ακυρώθηκε, δεν α̟αγορεύεται δε στη ∆ιοίκηση να εκδώσει, µετά α̟ό διαδοχικές 
ακυρώσεις για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές ̟ράξεις ̟ου να καταλήγουν στο 
ίδιο α̟οτέλεσµα, µε νέα αιτιολογία, αρκεί η εµµονή της ∆ιοίκησης να µη συνιστά, στις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟ράξη δεν εκδίδεται κατά δέσµια αρµοδιότητα, κακή χρήση της 
διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να εκτιµά τις 
συντρέχουσες, κάθε φορά, ̟εριστάσεις. (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ. ΣτΕ 1571/2012, 
748/2007 και 3320/2003]. 
ΙΙ.- Εξάλλου ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  ̟ροβλέ̟ει στο  άρθρο 20 
ότι: «……..1. Ό̟ου ο νόµος, για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης ̟ροβλέ̟ει 
̟ροηγούµενη γνώµη (α̟λή ή σύµφωνη) …, η … γνώµη διατυ̟ώνεται ύστερα α̟ό 
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ερώτηµα του οργάνου ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα ……. Η γνώµη …. 
̟ρέ̟ει να είναι έγγραφη, αιτιολογηµένη και ε̟ίκαιρη κατά το ̟εριεχόµενό της. 2. Το 
όργανο ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα δεν µ̟ορεί να εκδώσει ̟ράξη µε 
̟εριεχόµενο διαφορετικό α̟ό αυτό της σύµφωνης γνώµης … Η µη α̟οδοχή της 
θετικής σύµφωνης γνώµης …, καθώς και η α̟όκλιση α̟ό την α̟λή γνώµη, ̟ρέ̟ει 
να αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρµόδιο για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης όργανο 
µ̟ορεί να ζητήσει τη γνώµη άλλου οργάνου οικειοθελώς…». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 
3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»  κ.α.] 
ΙΙΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση: 
1.- Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, µε την υ̟’ αρ. 
80432/3889/10-07-2013 εισήγησή της, είχε εισηγηθεί: την έγκριση α) του 4ου ΑΠΕ, β) του 
4ου ΠΚΤΜΝΕ και γ) της 1ης συµ̟ληρωµατικής σύµβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ».  
1.1.- Η εισήγηση αυτή, α̟ορρίφθηκε µε την υ̟' αριθµ. 1281/2013 α̟όφαση της 
̟αρούσης Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. Κατά της εν λόγω α̟όφασης, η ανάδοχος εταιρεία 
Κ/Ξ «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΈΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ» 
άσκησε την α̟ό 02/12/2013 ̟ροσφυγή στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994, 
η ο̟οία [Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 Ν.2218/1994], αφού εξέτασε τη νοµιµότητα της εν 
λόγω α̟οφάσεως, µε την υ̟' αριθµ. 2/3/2014 α̟όφασή της δέχθηκε την ̟ροσφυγή και 
ακύρωσε την αριθµ.1281/2013 α̟όφαση της ̟αρούσας ε̟ιτρο̟ής για το λόγο ότι: 
«……. η  αιτιολογία της ̟ροσβαλλόµενης α̟όφασης 1281/2013 µε βάση τα ε̟ικαλούµενα α̟ό 
αυτή στοιχεία είναι αντιφατική και σε κάθε ̟ερί̟τωση αόριστη και ασαφής ….» 
2.- Μετά ταύτα, η  ίδια υ̟ηρεσία [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας] ε̟ανέρχεται και µε το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ.68891/3008/17-06-2014 έγγραφό της 
ε̟αναφέρει το θέµα ̟ρος έγκριση, ε̟ικαλούµενη την υ̟’ αριθ. 80432/3889/10-07-2013 
αρχική εισήγησή της και εισηγείται εκ νέου την έγκριση της 1ης συµ̟ληρωµατικής 
σύµβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ».  
ΙV.- Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στο νοµικό µέρος της ̟αρούσης, η 
̟αρούσα Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µε δεδοµένο ότι η ακυρωθείσα α̟όφαση [διοικητική 
̟ράξη] ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την 
κρίση της για την συγκεκριµένη υ̟όθεση και να εκδώσει ̟ράξη µε το ίδιο 
̟εριεχόµενο µε εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως και ε̟αρκώς 
τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει στοιχείων ̟ου δεν έχουν 

α̟οτελέσει αντικείµενο έρευνας και κρίσης, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν 
γνωστά ή όχι στη ∆ιοίκηση. Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίον θα ενεργο̟οιηθεί εκ νέου η κρίση 
της ε̟ιτρο̟ής, ̟ροφανώς εστιάζεται σε αίτηµα, αυτού ̟ου ̟ροσδοκά έννοµο συµφέρον 
για λήψη  α̟όφασης ε̟ί του συγκεκριµένου θέµατος ή και αυτε̟αγγέλτως. Με την 
έννοια αυτή, η εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ως αίτηµα για έγκριση της εισηγήσεως της, 
τυ̟ικώς δεν είναι ορθή, αφού αντικείµενο της συζητήσεως της υ̟οθέσεως ενώ̟ιον της 
̟αρούσης ε̟ιτρο̟ής, µετά την ακυρωτική α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 
Ν.2218/1994, είναι η ε̟ανάληψη της κρίσεώς της, σε συµµόρφωση της υ̟’ αριθµ. 
11/19/2013 α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, ό̟ως ορθά εισήχθη 
ως θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Η τυ̟ική όµως αυτή «εκτρο̟ή» δεν δηµιουργεί 
εµ̟όδιο στην εισαγωγή του θέµατος για συζήτηση, ενόψει του ότι, ως ̟ροελέχθη, η 
ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί να  ε̟ιληφθεί και αυτε̟αγγέλτως της ε̟ανεξετάσεως του θέµατος, 
διαµορφώνοντας και τρο̟ο̟οιώντας όλα τα στοιχεία αυτού [̟.χ. διατύ̟ωση θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης, ̟εριεχόµενο α̟οφάσεως κ.λ.̟.] 
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V.- Ε̟ί της ουσίας του θέµατος, η ά̟οψη της υ̟ηρεσίας, ό̟ως αυτή διατυ̟ώνεται στην 
αρχική και συµ̟ληρωµατική εισηγήσεις της [υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 68891/3008/17-06-2014 
και  υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 80432/3889/10-07-2013 έγγραφά της], δεν είναι ορθή, για τους εξής 
λόγους: 
1.- Στο άρθρο άρθρο 57 του Κώδικα κατασκευής δηµόσιων έργων, ο ο̟οίος κυρώθηκε 
µε το άρθρο ̟ρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι:  
«1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια ̟ου τη 
συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν ̟ροκύψει ανάγκη 
εκτέλεσης συµ̟ληρωµατικών εργασιών, ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν 
έργο ούτε στην ̟ρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες 

λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό 
̟εριγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνά̟τει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, 
µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι συµ̟ληρωµατικές εργασίες δεν µ̟ορούν τεχνικά ή 
οικονοµικά να διαχωριστούν α̟ό την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν 
µείζονα ̟ροβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι 
µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση, είναι α̟όλυτα αναγκαίες για 
την τελειο̟οίησή της. Το συνολικό ̟οσό των συµβάσεων αυτών δεν µ̟ορεί να 
υ̟ερβαίνει το ̟οσοστό του ̟ενήντα τοις εκατό (50%) του ̟οσού της αρχικής 
σύµβασης, στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν 
α̟αιτούµενων µελετών για τις συµ̟ληρωµατικές εργασίες. Η εκτέλεση των 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών είναι υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, 
̟ροκειµένου να υ̟ογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, α̟αιτείται γνώµη του 
οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της 
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον 
κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συµ̟ληρωµατικής σύµβασης 
εφαρµόζονται οι ̟αράγραφοι 5, 6 και 7.  
2. Κάθε σύµβαση ε̟όµενη της αρχικής συνοδεύεται α̟ό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) ̟ου ̟εριλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές 
µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ̟οσοτήτων, τις δα̟άνες του ̟ροϋ̟ολογισµού 
του αρχικά ανατεθέντος έργου, του ̟ροϋ̟ολογισµού της αµέσως ̟ροηγούµενης 
σύµβασης και του ̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ρος κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει 
ακόµη και τις δα̟άνες των α̟ρόβλε̟των, καθώς και την ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη για 
αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  
3. Με τα ̟οσά των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών (α̟ρόβλε̟τα) ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην 
αρχική σύµβαση καλύ̟τονται ιδίως δα̟άνες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό εφαρµογή νέων 
κανονισµών ή κανόνων ̟ου καθιερώθηκαν ως υ̟οχρεωτικοί µετά την ανάθεση του 
έργου, καθώς και α̟ό ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή σφάλµατα της ̟ροµέτρησης της 
µελέτης ή α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής οι ο̟οίες καθίστανται α̟αραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ̟αρά την ̟λήρη εφαρµογή των σχετικών 
̟ροδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση να 
µην τρο̟ο̟οιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και 
τα βασικά διακριτά στοιχεία της, ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την αρχική σύµβαση. Για τη 
διάθεση των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να 
συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων. Τα ̟οσά των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών ανέρχονται σε 
̟οσοστό εννέα τοις εκατό (9%) ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού της υ̟ηρεσίας, χωρίς το 
συνυ̟ολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού 
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̟ροϋ̟ολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την α̟όφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) 
649 και δεκα̟έντε τοις εκατό (15%) για έργα ̟ροϋ̟ολογισµού µικρότερου του ως άνω 
ορίου, σύµφωνα µε την α̟όφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β΄)650 και 
µ̟ορεί να ανα̟ροσαρµόζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων. Το ̟οσό των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών ε̟ανυ̟ολογίζεται κατά την 
υ̟ογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την ̟ροσφερθείσα έκ̟τωση, ώστε να διατηρείται 
σταθερή η ̟οσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ̟αρόντος. 4.  ………» 
1.1.- Α̟ό τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η α̟ευθείας ανάθεση 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών στον ανάδοχο ήδη εκτελούµενου δηµόσιου έργου, 
α̟οτελεί εξαιρετική διαδικασία α̟ευθείας αναθέσεως και για το λόγο αυτό 
εφαρµόζεται µόνον στις ̟εριοριστικά αναφερόµενες στο Νόµο ̟ερι̟τώσεις, 
καθόσον συνιστά ̟αρέκκλιση α̟ό τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. Ως συµ̟ληρωµατικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις 
ο̟οίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: α) ̟αρουσιάζουν αναγκαία 
συνάφεια µε το έργο και δεν ̟εριλαµβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύµβαση, β) 
κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό 
̟εριγράφεται στην αρχική σύµβαση και τα οικεία συµβατικά τεύχη (µελέτες, γενική 
συγγραφή υ̟οχρεώσεων κ.λ̟.), λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων και γ) είτε δεν 
µ̟ορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση χωρίς να 
δηµιουργήσουν µείζονα ̟ροβλήµατα στην αναθέτουσα αρχή είτε, ̟αρά τη 
δυνατότητα διαχωρισµού τους, είναι α̟όλυτα αναγκαίες για την τελειο̟οίησή της. 
Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται κατά είδος α̟ό το 
συµβατικό τιµολόγιο και τον ̟ροϋ̟ολογισµό, αλλά εκτελούνται σε ̟οσότητες 
µεγαλύτερες α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες (̟ρόσθετες ή υ̟ερσυµβατικές εργασίες) είτε δεν 
̟ροβλέ̟ονται καθόλου ή ̟ροβλέ̟ονται µεν, αλλά εκτελούνται µε διαφορετικό τρό̟ο 
(νέες εργασίες). ∆εν θεωρούνται συµ̟ληρωµατικές οι εργασίες ̟ου αφορούν στην 
ε̟έκταση του τεχνικού αντικειµένου του έργου ή στη βελτίωση της ̟οιότητάς του µε 
ανώτερα ̟οιοτικώς υλικά ή µε µεθόδους µη ̟ροδιαγραφόµενες στα οικεία 
συµβατικά τεύχη, διότι είναι ανε̟ίτρε̟τη η εκ των υστέρων µεταβολή του 
αντικειµένου του έργου καθόσον δεν ήταν γνωστή στο σύνολο των διαγωνιζοµένων 
κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους και δεν α̟οτέλεσε τη βάση της διαδικασίας 
αναδείξεως αναδόχου (Α̟οφάσεις Τµήµατος Μείζονος - Ε̟ταµελούς Σύνθεσης Ελ. 
Συν.3205/2011, 3030/2011, Α̟όφαση VI Τµήµατος 27/2013,  897/2012, 2069/2010, 
Πράξεις VI Τµήµατος 108/2007, 232/2006, 216/2006, 197/2006, 192/2006, 98/2006). Οι 
ως άνω διατάξεις, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, ̟ρέ̟ει να ερµηνεύονται 
στενά, το δε βάρος α̟οδείξεως της συνδροµής των έκτακτων και α̟ρόβλε̟των 
̟εριστάσεων φέρει η αναθέτουσα αρχή (∆.Ε.Ε. στην υ̟όθεση C-601/10, Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). Ως α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις νοούνται 
αιφνίδια ̟ραγµατικά γεγονότα, τα ο̟οία δεν ανάγονται στο χρόνο καταρτίσεως της 
αρχικής συµβάσεως και τα ο̟οία, ̟αρότι η µελέτη (οριστική ή ̟ροµελέτη), µε βάση 
την ο̟οία ̟ροσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείµενο του έργου, υ̟ήρξε κατά το δυνατόν 
̟λήρης και ακριβής, αντικειµενικά δεν µ̟ορούσαν να ̟ροβλεφθούν, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της ανθρώ̟ινης εµ̟ειρίας και λογικής ώστε να ενταχθούν στο αρχικό 
έργο και την ήδη συναφθείσα σύµβαση (Α̟όφαση Τµήµατος Μείζονος – Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης Ελ.Συν.3205/2011, Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 2726/2010, 2506/2009, 
1780/2009, Πράξεις VI Τµήµατος 52/2007, 106/2003). Η α̟όφαση του αρµοδίου 
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οργάνου ̟ερί ̟ροσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία της α̟ευθείας αναθέσεως 
µέσω καταρτίσεως συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, ως εκ της φύσεώς της, ̟ρέ̟ει να 
είναι ειδικώς και ε̟αρκώς αιτιολογηµένη, ̟ροκειµένου να καθίσταται εφικτός ο 
έλεγχος της συνδροµής των αναγκαίων για την κατάρτισή της ̟ροϋ̟οθέσεων 
(Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 897/2012, 2066/2010, 286/2010, 285/2010, 136/2010). 
Περαιτέρω, µε το ̟οσό του κονδυλίου των α̟ροβλέ̟των της αρχικής συµβάσεως 
καλύ̟τονται εργασίες, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µεταβολή του νοµοθετικού 
̟λαισίου, η ο̟οία λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως και ε̟ιβάλλει 
αναγκαστικές τρο̟ο̟οιήσεις στο σχεδιασµό του αρχικού έργου, εργασίες, οι ο̟οίες 
̟ροκύ̟τουν α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής, δεν οφείλονται σε α̟ρόβλε̟τες συνθήκες 
και κρίνονται α̟αραίτητες για την αρτιότητα του έργου (̟.χ. κακοτεχνίες), καθώς και 
διαφορές, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν στις ̟οσότητες των εργασιών ̟ου ̟ρέ̟ει να 
εκτελεσθούν και οφείλονται σε ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή σφάλµατα των ̟ροµετρήσεων 
(Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 792/2011, 791/2011). Τέλος, ουσιώδη διαδικαστικό τύ̟ο για 
τη σύναψη της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, συνιστά η σύνταξη α̟ό τη ∆ιευθύνουσα 
Υ̟ηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο ο̟οίος υ̟ογράφεται α̟ό 
τον ανάδοχο και οριστικο̟οιείται µε την έγκρισή του α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή, 
̟εριλαµβάνει δε τα ουσιώδη οικονοµικά δεδοµένα τόσο της αρχικής όσο και της 
συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως. 
VΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, α̟ό όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση µε την 
εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τουν ότι:  
1.- Η  υ̟ηρεσία ̟ου εισηγείται [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεµελιώσει την ά̟οψη της ̟ερί της 
νοµιµότητας της εν λόγω συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, αναφέρει στην εισήγηση της 
ότι: (α) Ο  4ος Α.Π.Ε.  ̟ου είναι υ̟ερβατικός κατά 495.000,00 €, συντάσσεται για να 
καλύψει την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση ̟ου ̟εριλαµβάνει εργασίες και 10 νέες 
τιµές ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην αρχική 
συναφθείσα σύµβαση, οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω α̟ροβλέ̟των 
̟εριστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και κρίνονται α̟αραίτητες για την 
ολοκλήρωση και τελειο̟οίηση του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου και  (β) Η 
δια̟ίστωση και η εξακρίβωση µετά την έναρξη των εργασιών των εκσκαφών ότι το 
έδαφος είναι βραχώδες και όχι γαιώ-ηµιβραχώδες  ̟ου ̟ροεβλέ̟ετο στην µελέτη 
(σχετικό το 640/22-3-2011 ̟ρωτόκολλο χαρακτηρισµού σκληρότητας εδάφους της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας Τµήµα ∆.Π.) είχε ως α̟οτέλεσµα να 
αυξηθεί υ̟έρµετρα η δα̟άνη κατασκευής των χωµατουργικών, να α̟ορροφηθούν 
τα α̟ρόβλε̟τα της µελέτης χωρίς να ολοκληρώνεται το εγκεκριµένο φυσικό 
αντικείµενο του έργου. Ολοκληρώθηκε το κτήριο και ο ̟έριξ αύλειος χώρος του 
κτηρίου και ̟αρέµεινε ηµιτελές το υ̟όλοι̟ο τµήµα του αυλείου χώρου α̟ό τις εργασίες 
των εκσκαφών, σκυροδεµάτων, ε̟ιχρισµάτων και χρωµατισµών των τοιχίων 
̟ερίφραξης – τοίχων αντιστήριξης, ̟ερίφραξη α̟ό κιγκλιδώµατα και εργασιών 
ασφαλτικών και Η/Μ εργασιών ̟ου κρίνονται αναγκαίες και υ̟οχρεωτικές για την 
εύρυθµη και α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του έργου και την ολοκλήρωση και τελειο̟οίηση 
του εγκεκριµένου φυσικού αντικειµένου του έργου, (γ) η κατασκευή της δοµηµένης 
καλωδίωσης του κατασκευασθέντος κτηρίου του Λυκείου ̟ου δεν ̟ροβλέ̟ετο στην 
αρχική µελέτη κρίνεται υ̟οχρεωτική, σύµφωνα µε τις νέες ̟ροδιαγραφές ̟ου 
εγκρίθηκαν µετά την σύνταξη της µελέτης και οι εργασίες της, δεν µ̟ορούσαν ούτε να 
̟ροβλεφθούν στην αρχική σύµβαση και ούτε να διαχωριστούν α̟’ αυτή και κρίνονται 
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α̟αραίτητες για την τελειο̟οίησή της και (δ) οι εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται να γίνουν 
µε την  1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση είναι  α̟ρόβλε̟τες και α̟ολύτως α̟αραίτητες 
για τη εκτέλεση, ολοκλήρωση και λειτουργία του σχολικού συγκροτήµατος και δεν 
µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση τεχνικά, οικονοµικά και χρονικά.»  
2.- Κατ’ αρχήν, τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, ̟ροκειµένου να τύχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις των ̟ροαναφερόµενων  (άνω ̟αρ.V) άρθρων του Ν.3669/08 και 
µε αυτά δεν µ̟ορούν να θεµελιωθούν οι ̟ροϋ̟οθέσεις, αυστηρώς τυ̟ικές, των εν λόγω 
διατάξεων.  Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υ̟ηρεσίας: 
(α) ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι «α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις» ̟ου 
κατέστησαν αναγκαίες τις συµ̟ληρωµατικές εργασίες, ό̟ως αυτές α̟οτυ̟ώνονται στον 
̟ρος έγκριση 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Πρόσθετες εργασίες, «οι ο̟οίες ήταν 
αναγκαίες και α̟αραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου 
του, ώστε να καλύ̟τονται οι όροι ε̟ιλεξιµότητας του έργου», χωρίς την συνδροµή 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων, δεν α̟οτελούν, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, λόγο σύναψης 
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, αλλά α̟οτελούν αντικείµενο νέας εργολαβίας. 
(β) ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι λόγοι αδυναµίας του διαχωρισµού 
των εν λόγω ̟ρόσθετων εργασιών α̟ό την κύρια σύµβαση, ή η α̟όλυτη αναγκαιότητά 
τους για την τελειο̟οίηση της αρχικής σύµβασης και την λειτουργικότητα του έργου. 
(γ) α̟ό την ίδια την εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τει ότι εκ των τριών άνω 
(συντρεχόντων σωρευτικά) ̟ροϋ̟οθέσεων, ̟ληρείται µόνο η µία, ήτοι το ̟οσό των 
̟ροτεινοµένων συµβάσεων συµ̟ληρωµατικών έργων ή υ̟ηρεσιών δεν υ̟ερβαίνει το 
50% του ̟οσού της αρχικής σύµβασης» και  
VΙΙ.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υ̟όψη συµ̟ληρωµατικών εργασιών, µετά τις 
̟αρα̟άνω αναφερόµενες εγκρίσεις, δεν ̟ληρούνται δύο α̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις 
έγκρισής της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 1 του άρθρου 57 του ν.3669/2008 
καθόσον, οι ̟εριλαµβανόµενες στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασίες 
ολοκλήρωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου: (α) ∆εν ̟ροέκυψαν α̟ό την α̟ρόβλε̟τη 
κατάσταση ̟ου ε̟ικαλείται η εισηγητική έκθεση, δηλαδή την α̟ρόβλε̟τη βραχώδη 
σύσταση των εκσκαφών. Οι χωµατουργικές εργασίες, στις ο̟οίες εντάσσονται οι 
βραχώδεις εκσκαφές, φαίνονται ήδη εγκεκριµένες στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα µε χρήση του κονδυλίου των α̟ροβλέ̟των και έχουν ήδη εκτελεστεί, αντί 
να α̟οτελέσουν αντικείµενο Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης και να εκτελεστούν µετά την 
έγκριση αυτής, κατά ̟αράβαση της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 3 του 
άρθρου 57 του ν. 3669/2008, ̟ου ορίζει ότι «Για τη διάθεση των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών 
συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι 
ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων». (β) Προφανώς 
δύνανται να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση και να εκτελεστούν µε άλλη 
εργολαβία (ως αυτοτελές έργο διαµόρφωσης του ̟εριβάλλοντος χώρου), χωρίς να 
δηµιουργήσουν µείζονα ̟ροβλήµατα για την αναθέτουσα αρχή. Η εργασία 
«δοµηµένη καλωδίωση» ̟ου ̟ροέκυψε λόγω υ̟οχρεωτικής εφαρµογής νέων 
̟ροδιαγραφών, θα έ̟ρε̟ε να καλυφθεί α̟ό το κονδύλιο των α̟ροβλέ̟των, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3. του άρθρου 57 του ν.3669/2008, ̟ου ορίζει ότι  «Με τα ̟οσά 
των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών (α̟ρόβλε̟τα) ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση 
καλύ̟τονται ιδίως δα̟άνες ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό εφαρµογή νέων κανονισµών ή 
κανόνων ̟ου καθιερώθηκαν ως υ̟οχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς 
και α̟ό ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή σφάλµατα της ̟ροµέτρησης της µελέτης ή α̟ό 
α̟αιτήσεις της κατασκευής οι ο̟οίες καθίστανται α̟αραίτητες για την αρτιότητα 
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και λειτουργικότητα του έργου, ̟αρά την ̟λήρη εφαρµογή των σχετικών 
̟ροδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση να 
µην τρο̟ο̟οιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και 
τα βασικά διακριτά στοιχεία της, ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την αρχική σύµβαση. Για τη 
διάθεση των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να 
συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων.  
VΙΙΙ. Ακολούθησαν ερωτήσεις των µελών της ̟ρος το Νοµικό Σύµβουλο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευθύµιο Καραΐσκο και την Προϊσταµένη του Τµήµατος 
∆οµών και Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας Σοφία 
Κουδούνη. Στη συζήτηση ̟αρενέβη ο ανάδοχος του σχετικού έργου κ. Παναγιώτης 
Σακελλαράκης καθώς και ο ̟ρώην ∆ήµαρχος Ανθηδώνας κ. Γεώργιος Σανιδάς, οι 
ο̟οίοι τόνισαν την αναγκαιότητα και την σ̟ουδαιότητα του έργου και τις ενέργειες 
̟ου έχουν γίνει για την υλο̟οίησή του. 
ΙΧ. Ακολούθησαν  το̟οθετήσεις, κατά τις ο̟οίες ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ανέφερε τα 
εξής: ‘’∆ιατηρούµε την αρνητική ά̟οψη µας για την συµ̟ληρωµατική σύµβαση ̟ου 
̟εριλαµβάνεται στον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του συγκεκριµένου έργου. ∆εν 
συζητήθηκε έγκαιρα και ε̟ίκαιρα στην Οικ. Ε̟ιτρο̟ή. Αντίθετα ε̟ιχειρείται η ε̟ιβολή της αφού 
έχει ήδη υλο̟οιηθεί µε οδηγίες της τεχνικής υ̟ηρεσίας της Εύβοιας ̟ου έκρινε µόνη την 
αναγκαιότητά της. Στην ουσία, ̟ρακτικά και συγκεκριµένα ̟εριορίστηκε ο ρόλος και η ελεγκτική 
δυνατότητα της Οικ. Ε̟ιτρο̟ής ως θεσµοθετηµένης ̟ροϊσταµένης αρχής. Έτσι καλούµαστε να 
νοµιµο̟οιήσουµε τετελεσµένα. Είναι χαρακτηριστικό ̟ώς η εισήγηση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
της Εύβοιας ̟ου συντάχθηκε στις 17-6-2014 δεν ̟αίρνει υ̟όψη της την ά̟οψη της Νοµικής 
Υ̟ηρεσίας ̟ου συντάχθηκε στις 10-6-2014, αν και τη µνηµονεύει συγκεκριµένα. Η τεχνική 
υ̟ηρεσία της Εύβοιας δεν εφαρµόζει κατ΄εξακολούθηση την α̟όφαση της Οικ. Ε̟ιτρο̟ής, 
ε̟ιµένοντας στην δική της ά̟οψη. Την α̟οσιω̟ά όταν α̟ευθύνεται σε άλλες ε̟ιτρο̟ές και 
υ̟ηρεσίες. Ε̟ειδή, µε την συγκεκριµένη διαδικασία, κατά την ά̟οψή µας, ανατρέ̟εται η ιεραρχία 
της δηµόσιας διοίκησης και δηµιουργούνται ̟ροϋ̟οθέσεις βλάβης του δηµοσίου συµφέροντος και 
αρνητικού ̟ροηγούµενου για το κύρος της Οικ. Ε̟ιτρο̟ής ….ζητάµε την ̟ραγµατο̟οίηση 
Ε.∆.Ε. και την διαβίβαση ολόκληρου του φακέλου της υ̟όθεσης στον αρµόδιο εισαγγελέα.’’  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
       

α̟οφασίζει 
Α. Οµόφωνα: 
Ε̟αναλαµβάνει την κρίση της, σε σχέση µε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», ε̟ί της ο̟οίας εκδόθηκε η µε αριθµό 1281/2013 
α̟όφασή της [̟ου ακυρώθηκε µε τη  υ̟. αριθ. 2/3/2014 α̟όφαση (Πρακτικό 2/2014) 
της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας], ήτοι:    
∆εν εγκρίνει την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», 
µε ανάδοχο την Κ/Ξ «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΈΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ», για τους λόγους ̟ου διατυ̟ώνονται αναλυτικά στην 
̟αράγραφο VII της ̟αρούσης. 
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Β. Κατά ̟λειοψηφία:   
Να διενεργηθεί Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) για την δια̟ίστωση τυχόν 
διοικητικών και λοι̟ών ευθυνών και το ̟όρισµά της, εφόσον δε α̟ό το ̟όρισµα αυτό, 
̟ροκύ̟τουν και ενδείξεις για ̟οινικά αδικήµατα, να διαβιβαστεί στον αρµόδιο 
Εισαγγελέα.  
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Γεώργιος Ζιώγας και Γεώργιος Μ̟αντούνας.        
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 731 
 

ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ακυρώσεως των Γεωργίας & 
Παγώνας Γουρνά). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
96141/773/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Μαρία 
Αναστασίου του Αναστασίου, δικηγόρο του ∆.Σ.Α. [Α.Μ.32027], κάτοικο Αθηνών, οδός 
Σκουφά αριθ. 79, κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η 
ίδια έχει εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η 
υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας 
της «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Στη δικηγόρο αυτή, ̟αρέχεται η εντολή να την 
εκ̟ροσω̟ήσει στο Α2 Ακυρωτικό Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 10/11/2015, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 13/07/2011 και µε αριθµό καταθέσεως 781/22-07-2011 αίτηση 
ακυρώσεως, ̟ου άσκησαν οι Γεωργία Γουρνά και Παγώνα Γουρνά, συντάσσοντας 
υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη 
κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 732 

 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 1-09-2011 και µε αριθµ κατ. 
192/2011 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69780/698/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο, ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 01/09/2011 και µε αριθµό καταθέσεως 192/2011 αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου άσκησε η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία: «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 733 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 5-05-2010 και µε αριθµ κατ. 
100/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69779/697/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο, ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 05/05/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 100/2010 αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου άσκησε η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία: «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   

 

ΑΔΑ: ΩΑ2Ζ7ΛΗ-ΑΓΠ



 25

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 734 
 
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση της α̟ό 24-12-2010 και µε αριθµ κατ. 
336/2010 αίτησης ακύρωσης της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΑΤΕ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69778/696/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την δικηγόρο 
Φωτεινή Κανέτη, του ∆.Σ. Λαµίας [Α.Μ.90], κάτοικο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, 
κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη 
γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να 
καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος». Στην εν λόγω δικηγόρο, ̟αρέχεται η εντολή να  εκ̟ροσω̟ήσει τη 
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη 
δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 24/12/2010 και µε αριθµό καταθέσεως 336/2010 αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου άσκησε η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία: «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ», 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 735 
 

ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αγωγής της ανώνυµης εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
69776/695/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον δικηγόρο 
∆ηµήτριο Κωνσταντίνου του Γεωργίου, του ∆.Σ. Αθηνών [Α.Μ.28122], κάτοικο Αθηνών, 
οδός Πατριάρχου Ιωακείµ αριθ. 3, κατ' εξαίρεση, λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, της 
φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, 
δοθέντος ότι ο ίδιος έχει εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα θέµατα της υ̟οθέσεως 
αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, 
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εκτός της έδρας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος». Στον εν λόγω δικηγόρο,  
̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει τη «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στο ∆΄ Τµήµα 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 12/11/2014, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 30/07/2013 και µε αριθµό 
καταθέσεως 122/2013 αίτηση ακυρώσεως ̟ου άσκησε η Ανώνυµη Εταιρεία µε την 
ε̟ωνυµία: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕ», συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και 
ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 500 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 736 
 

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (α̟όκρουση αγωγής της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
"ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
149918/1252/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευγενία 
Καλαντζή του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών µε Α.Μ. 29798 του ∆.Σ.Α., κάτοικο Αθηνών, 
οδός Κεφαλληνίας, αριθ. 18, κατ' εξαίρεση, λόγω εξιδιασµένης της ιδιαζούσης 
υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» και της φύσεως των νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην 
̟ροκειµένη υ̟όθεση, δοθέντος ότι η ίδια έχει εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία στα  
θέµατα της υ̟οθέσεως αυτής, ενώ η υ̟όθεση δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την 
υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».  
Στην εν λόγω δικηγόρο ̟αρέχεται η εντολή να εκ̟ροσω̟ήσει  τη «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος» στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στη δικάσιµο της 23/10/2014, ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 14/12/2013 (αριθµός 
καταθέσεως 15127/23-12-2013), αγωγή ̟ου άσκησε η ετερόρρυθµος εταιρεία µε την 
ε̟ωνυµία: «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσοντας ̟ροτάσεις, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη κρίση της α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως.    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 350 €.   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 737 

 
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για την νοµική υ̟οστήριξη και υ̟εράσ̟ιση 
υ̟αλλήλων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
67318/676/24-06-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
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Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιους δικηγόρους της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τους 
δικηγόρους Καρ̟ενησίου, Αθανάσιο Γαλανό του ∆ηµητρίου και Ιωάννη Τάκη του 
Γεωργίου, στους ο̟οίους χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστούν 
ενώ̟ιον ̟άσης αρχής α̟ό το στάδιο της ̟ροανάκρισης έως τελεσιδικίας, ̟ροκειµένου 
να εκ̟ροσω̟ήσουν και στηρίξουν νοµικά τους υ̟αλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεώργιο Τάκη, Νικόλαο Γκορόγια, 
∆ηµήτριο Μ̟αζιώνη και  Κωνσταντίνο Ντρίβα, στους ο̟οίους ασκήθηκε ̟οινική δίωξη 
για ανθρω̟οκτονία α̟ό αµέλεια, σε σχέση µε ατύχηµα ̟ου έγινε την 18/06/2013 ̟ου 
είχε σαν α̟οτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό του χειριστή µηχανήµατος έργου 
(γκρέϊντερ) Ε̟αµεινώνδα Μ̟ανιά και διατάχθηκε ̟ροανάκριση α̟ό το Α.Τ. 
Καρ̟ενησίου [αριθµός ̟αραγγελίας Α2013/455/28-12-2013], συντάσσοντας υ̟όµνηµα, 
̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξουν ό,τι κατά την κρίση 
τους α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των συµφερόντων της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 738 

 
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στη συζήτηση της α̟ό 19-06-2014 έφεσής της στο Μονοµελές Εφετείο Εύβοιας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
72470/286/24-06-2014 έγγραφο του γραφείου Νοµικής Υ̟ηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Να ασκηθεί α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονοµελές Εφετείο Εύβοιας, 
έφεση κατά της υ̟' αριθµ. 166/2013 α̟όφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκίδας. 
2. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Χαλκίδας, κ. Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου (Σαλονικιού 4 - Χαλκίδα, Α.Μ. 263), η 
ο̟οία να την εκ̟ροσω̟ήσει στο Μονοµελές Εφετείο Εύβοιας, στη δικάσιµο ̟ου θα 
ορισθεί ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, στη συζήτηση της α̟ό 19-06-2014 έφεσής της 
κατά του Ευαγγέλου Κοροµ̟ίλια του Λεωνίδα, κατοίκου Βασιλικού Ευβοίας και κατά 
της µε αριθµό 166/2013 α̟οφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική 
∆ιαδικασία), συντάσσοντας ̟ροτάσεις, ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά τη 
κρίση της α̟αιτείται, ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή η έφεση, ό̟ως ε̟ίσης να ̟ροβεί και σε 
κάθε άλλη εργασία ε̟ί του θέµατος ενώ̟ιον οιασδή̟οτε Αρχής µέχρι να ̟εραιωθεί η 
υ̟όθεση αυτή. 
3. Η Νοµική Υ̟ηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας να α̟οστείλει, εντός 10 ηµερών, στην 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή έγγραφο ̟ου να αιτιολογεί την µη ̟αράσταση της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας.  
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 739 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2994/18-06-

2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αρακάτω δα̟άνη για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής:  

 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 1η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας» 

Κ.Α.Ε. 9779 

Οδυσσέας Τράντος 46.113,88€ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 740 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δηµο̟ράτησης του έργου: «∆ιαµόρφωση ̟ερ. χώρου Βυζαντινών 
ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 63867/2763/Φ. 
Έργου/02-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου «∆ιαµόρφωση ̟ερ. χώρου Βυζαντινών ναών Άτταλης», 
Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 150.000,00 €, µε ανοιχτή δηµο̟ρασία,  
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) τη δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υ̟ηρεσία ̟ου θα διενεργήσει τη δηµο̟ρασία για την 
ανάθεση του έργου του θέµατος. 
Μειοψήφισε  ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µε την αιτιολογία ότι “είναι αρµοδιότητα του 
Υ̟ουργείου Πολιτισµού”. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 741 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση µεταβολής νοµικής µορφής µέλους αναδόχου σύµ̟ραξης 
γραφείων µελετών της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας». 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2158/18-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Σ.Ε ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη µεταβολή της νοµικής µορφής µέλους αναδόχου σύµ̟ραξης γραφείων 
µελετών της µελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» και την συνέχιση της υλο̟οίησης της 
σύµβασης της µελέτης του θέµατος α̟ό τη σύµ̟ραξη γραφείων µελετών:   
«ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. -  ∆ΗΜΗΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – «ΠΕΡ. ΓΕ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΝΟΖΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 742 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ̟αράτασης της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: «Μελέτη 
κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Ηράκλειας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 134.899,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
65997/4878/17-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας της µελέτης: 
«Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική ̟εριφέρεια Ηράκλειας» Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 134.899,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.), κατά διακόσιες 
σαράντα (240) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι µέχρι 12 – 02 – 2015, διότι εκκρεµεί η  
Α̟όφαση Έγκρισης Μ.Π.Ε. α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ψηφίζει θετικά µε την ̟αρατήρηση ότι ‘’… εκκρεµεί η 
γνωµοδότηση ε̟ί της Μ.Π.Ε. της ∆/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, λόγω καθυστέρησης 
υ̟οβολής της αίτησης για χορήγηση της α̟αιτούµενης άδειας χρήσης νερού των 3 γεωτρήσεων 
και της ̟οτάµιας υδροληψίας α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία του ∆ήµου Λαµίας. Γνωρίζοντας την 
αιτία των καθυστερήσεων… να δώσουµε νέα ̟αράταση, αλλά και να ασκήσουµε ̟ιέσεις στον ∆ήµο 
Λαµίας να εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του.’’ 
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 743 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος 
– Προυσός – Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1297/13-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. 1/03-06-2014 και 1α/05-06-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Γαύρος – Προυσός 
– Αρα̟οκέφαλα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
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αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών  
και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΦΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση εννέα τοις εκατό (9%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 744 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
71097/4514/19-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) το υ̟΄αριθµ. 1/17-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ε̟αναλη̟τικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας 
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών των υ̟οψηφίων 
αναδόχων, 
β) την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών για τα τµήµατα 23, 31, 32,και 33 µε τους ̟αρακάτω συµµετέχοντες: 
- ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας,  
- Λούρµ̟α-Καλα̟οθάκη Κων/νο του Μηνά,  
- Γούρναρη Αναστάσιο του Κων/νου, 
- Κυρκό̟ουλο Νικόλαο του Ιωάννη. 
γ) την συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών για όλα τα υ̟όλοι̟α τµήµατα (ήτοι α̟ό 1-16, α̟ό 18-22, α̟ό 24-30, στο 34, 
στο 36, α̟ό 38-45 και στο 47), στα ο̟οία υ̟άρχει µία ̟ροσφορά στον ε̟αναλη̟τικό 
διαγωνισµό, καθώς και µία ̟ροσφορά υ̟ήρχε για τα συγκεκριµένα τµήµατα και στον 
αρχικό διαγωνισµό και συντρέχουν οι ίδιες ̟εριστάσεις (άρθρο 21 ̟αρ. η του Π.∆. 
118/2007) και εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες του ̟ραγµατικού ανταγωνισµού (̟ράξη ∆΄ 
τµ. Ε.Σ. 13/2002).  
2. Ορίζει ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των οικονοµικών ̟ροσφορών την 04/07/2014, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 ̟.µ. στον ίδιο χώρο. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 745 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Ακύρωση – τρο̟ο̟οίηση α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης του ̟ρογράµµατος ∆ηµοσίων 
Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
54380/3090/12-05-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
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̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α̟ορρί̟τει την εισήγηση λόγω ̟ροφανούς ασάφειας και έλλειψης αιτιολογίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 746 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Τρο̟ο̟οίηση των Κ.Α.Ε. ̟ληρωµής έργων, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στις 
υ̟΄αριθµ. 406/16-04-2013, 1575/19-12-2013 και 896/29-07-2013 α̟οφάσεις της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
66807/3640/10-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί τις υ̟΄αριθµ. 406/2013 (̟ρακτικό 13/16-4-2013), 896/2013 (̟ρακτικό 
23/29-7-2013) και 1575/2013 (̟ρακτικό 37/19-12-20013) α̟οφάσεις της, ̟ερί έγκρισης 
δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων Π.Ε. 
Εύβοιας, ως ̟ρος τους ΚΑΕ, α̟ό τους εσφαλµένους «ΚΑΕ 9483,9482,9781,9899», στον 
ορθό «9471.03». 
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 Κέντρο Περιβαλλοντικής 
εκ̟αίδευσης Κύµης (υ̟ολ. 5ου 
λογ) ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 

 
 

48.755,29 
 

2 
Συµ̟ληρωµατικές εργασίες 
στο 1ο Λύκειο Αλιβερίου (1ος 
λογ) 

ΠΑΛΟΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-

ΣΕΓΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 31.828,25 

 

3 
Συµ̟ληρωµατικές εργασίες 
στο 1ο Λύκειο Αλιβερίου (2ος 
λογ) 

ΠΑΛΟΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-

ΣΕΓΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 
 

7.388,40 

4 Α̟ο̟εράτωση ισόγειας 
αίθουσας ∆.Σ.Αγ.Α̟οστόλων 
(1ος λογ) 

ΠΑΛΟΓΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19.599,88 

5 ∆ιαµόρφωση αυλείου χώρου 
Γενικού Λυκείου Αλιβερίου 
(1ος λογ) 

ΚΟΥΛΙΑΚΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 26.099,87 

6 Μόνωση δωµάτων 15ου 
∆.Σ.Χαλκίδας (2ος λογ) 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 5.978,71 
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7 Ε̟ισκευές ∆.Σ.Αλιβερίου-∆Σ 
Βιτάλου-∆Σ Αυλωναρίου (3ος 
λογ) ΚΑ∆ΙΤΗΣ Γ. 1.918,68 

8 Ηλεκτροφωτισµός κόµβων Ν. 
Ευβοίας ∆ΕΗ 

42.215,22 

9 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 
µε τίτλο “Παραδοσιακή 
γιορτή Σύκου” 

ΚΟΥΣΕΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ κλ̟ 1.476,00 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 747 

 
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄ (α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης 
της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2370/27-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών, κ.  ∆ιονύσιο Φιλί̟̟ου, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα 
να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Συµβουλίου Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄, στη δικάσιµο της 10-12-
2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 19-12-2013 
αίτηση ακυρώσεως ̟ου κατέθεσε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΛΒΑΛ Α.Ε.)» κατά της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» και κατά της αριθµ. 4285/23-10-2013 α̟όφασης της ∆/νσης Ανά̟τυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 748 

 
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄(α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης 
της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία  «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2371/27-5-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Αθηνών, Γεώργιο Λασ̟ονίκο (οδ. Οµήρου 27, Τ.Κ. 10672 – Αθήνα), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί ενώ̟ιον του Συµβουλίου 
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Ε̟ικρατείας - Τµήµα Ε΄, στη δικάσιµο της 10-12-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 13-11-2013 αίτηση ακυρώσεως ̟ου κατέθεσε η 
ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.» κατά της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» και κατά της αριθµ. 2240/10-07-2013 α̟όφασης της ∆/νσης Ανά̟τυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις 
και ισχυρισµούς και γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την 
υ̟εράσ̟ιση της  υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 749 
 
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (α̟όκρουση αίτησης ακύρωσης της 
ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2456/28-05-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών, κ. Λάµ̟ρο Βούζα, στον ο̟οίο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να 
̟αραστεί ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, στη δικάσιµο της 16-10-2014 ή σε 
κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 14-05-2014 αίτηση 
ακυρώσεως ̟ου κατέθεσε η ανώνυµη εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ» κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για την ακύρωση της 
αριθµ. 2620/14-05-2014 α̟όφασης του Αντι̟εριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και 
γενικά να ̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της  
υ̟οθέσεως και των συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
Μειοψήφισε ο κ/ Αναστάσιος Χρονάς µε την αιτιολογία ότι ‘’οι ̟ροσφεύγοντες έχουν 
δίκιο …. Μια ανάγνωση ̟είθει τι έχει γίνει και τι υ̟ηρετεί η συγχορδία των υ̟ηρεσιακών 
α̟όψεων. Να στείλουµε τον φάκελο στην σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για να διδάσκονται οι 
φοιτητές τι ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγουν. Να καλέσει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή αυτούς τους ανθρώ̟ους, 
να τους τιµήσει γιατί ανέχτηκαν τόσα α̟ό τις Υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας. Να µην διοριστεί κανείς 
δικηγόρος και η συζήτηση να γίνει χωρίς ̟αράσταση της Περιφέρειας, να διαταθεί έρευνα και αν 
̟ροκύψουν ̟ειθαρχικές ή ̟οινικές ευθύνες να διαβιβαστεί το ̟όρισµα στα ̟ειθαρχικά και 
δικαστικά όργανα.’’ 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 750 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00 € µε Φ.Π.Α. και ορισµός ηµεροµηνίας ανοίγµατος 
των οικονοµικών ̟ροσφορών των υ̟οψήφιων ̟ροµηθευτών. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2504/19-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) το α̟ό 18-6-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
̟ροµήθεια λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & υαλοσφαιριδίων για την 
εκτέλεση εργασιών οριζόντιας οροσήµανσης του ε̟αρχιακού οδικού δικτύου Νοµού 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 66.982,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών των υ̟οψήφιων αναδόχων, 
β) τη συνέχιση του διαγωνισµού στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
̟ροσφορών µε τις κάτωθι εταιρείες: 
i) Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, 
ιι) Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
ιιι) ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΒΕΤΕ Α.Ε.  
καθώς και οι τρεις υ̟οβληθείσες ̟ροσφορές τους κρίνονται ε̟αρκείς. 
2. Ορίζει ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των οικονοµικών ̟ροσφορών την 07-07-2014, 
ηµέρα ∆ευτέρα. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 751 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2970/13-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 13-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην 
α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 
118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε η υ̟οψήφια ανάδοχος εταιρεία: «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», ̟ροκειµένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», σύµφωνα µε την τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά της, ό̟ως 
αυτή αναλύεται κατωτέρω, και µη υ̟ερβαίνοντας το ̟οσό των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ανά κατηγορία 

1 Α̟οµαγνητοφώνηση – ∆ακτυλογράφηση 2,00 €/σελίδα 
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Ε̟εξεργασία κειµένων – διορθώσεις – 
ηλεκτρονική σελιδο̟οίηση 

2 Ανα̟αραγωγή – Ψηφιακή εκτύ̟ωση 0,055€/σελίδα 
3 Βιβλιοδεσία Αντίτυ̟α Πρακτικών 0,90€/τεύχος 
4 Ανα̟αραγωγή CD – Η/Υ 0,60€/τεµάχιο 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 752 
 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ίστωσης για τη διενέργεια ηµερίδας στη Λαµία µε θέµα: 
«Παρουσίαση του έργου καταγραφή της ενδηµικής, σ̟άνιας και κινδυνεύουσας 
χλωρίδας της Οίτης».  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 213/24-06-2014 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη ̟οσού 1.000,00 €, για την διοργάνωση ηµερίδας µε θέµα: 
«Παρουσίαση του έργου καταγραφή της ενδηµικής, σ̟άνιας και κινδυνεύουσας 
χλωρίδας της Οίτης», ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στη Λαµία, την 18-07-2014 και στην 
αίθουσα του ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας, Πλ. Ελευθερίας 3.  
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον ΕΦ 01073 ΚΑΕ 0844. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 753 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ̟ρακτικών δηµο̟ρασίας – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του 
διαγωνισµού του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
70389/4454/18-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει τα υ̟΄αριθµ. Ι/29-05-2014 και ΙΙ/18-06-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στον χείµαρρο Σκίτσας», 
Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 205.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών 
ε̟ιστολών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση σαράντα 
̟έντε τοις εκατό και τέσσερα εκατοστά  (45,04%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 754 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
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διαγωνισµού του έργου: «Άµεσες εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του 
Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
69889/5210/17-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει το α̟ό 17-6-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Άµεσες 
εργασίες υ̟οστήριξης ̟αλαιού γεφυριού ε̟ί του Βοιωτικού Κηφισού», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 43.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής 
των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «Προβό̟ουλος Γεώργιος του Νικολάου», ̟ου ̟ροσέφερε 
έκ̟τωση τέσσερα τοις εκατό (4%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 755 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72404/3879/24-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής: 

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος / 

Προµηθευτής 

Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 

Πληρωµή 5ου λογ/σµού 
της µελέτης: «Σχέδιο 

Χωρικής & Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ήµου 
Κονιστρών Ν. Εύβοιας» 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
ΆΝΝΑ ΠΑΤΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ 

22.217,98 9455 

2 

Πληρωµή 2ου λογ/σµού της 
µελέτης: «Γενικό 

Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 
∆ήµου Νέας Αρτάκης Ν. 

Εύβοιας» 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ, 
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ, 
∆ΗΜ. ΒΑΣΙΟΣ, ΧΑΡ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

17.827,37 9455 
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3 

18η ̟ιστο̟οίηση του έργου: 
«Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα 
– Στύρα (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 

16+499,33) – (συνέχιση)» 

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε 189.200,00 9453 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 756 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
72406/3880/24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 1.357,92 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
υλικών για το συνεργείο µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (Α.Π: 
64653/2799/4-6-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
2. ̟οσό 20,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0869, ως αµοιβή για 
ε̟ισκευή εκτυ̟ωτή HP 1022 του τµ. Πληροφορικής.  
3. ̟οσό 194,01 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1699, για ̟ροµήθεια 
σηµαιών (̟έντε τεµάχια σηµαίας Ελληνικής και δύο τεµάχια σηµαίας Ευρω̟αϊκής) για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας.  
4. ̟οσό 553,19 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως α̟οζηµίωση για τη 
διενέργεια ε̟ιθεωρήσεων µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν τη 
χρονική ̟ερίοδο α̟ό 1-12-2013 έως 31-12-2013 της ∆/νσης Ανά̟τυξης (Έγγρ. 5166/13-
6-14 ∆/νσης Ανά̟τυξης).  
5. ̟οσό 110,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0519, ως συµ̟ληρωµατική 
δα̟άνη (λόγω λάθους υ̟ολογισµού του ̟ρογράµµατος µισθοδοσίας α̟ό την Ενιαία 
Αρχή Πληρωµών) για α̟οζηµίωση ∆ευτεροβάθµιας Ιατρικής Ε̟ιτρο̟ής Ν. Εύβοιας 
µηνών  Ιουνίου – Σε̟τεµβρίου 2012.  
 
Β. ∆εν εγκρίνει τις δα̟άνες µε α/α 2 και 7, ό̟ως αυτές αναγράφονται στην υ̟’ αριθµ. 
72406/3880/24-06-2014 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 757 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3128/24-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει  

Α. κατά ̟λειοψηφία εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 του Ν. 4071/2012, για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε. Παρατηρήσεις 

1 15η εντολή «Οδός 
Γλύφας – Φανός Ν.Α. 

Φθιώτιδας» 

∆ΙΑΚΤΩΡ Α.Ε. 92.164,34 9453  

2 2η εντολή «Συντήρηση 
Εθνικού δικτύου» 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ 

77.561,78 9459  

3 3η εντολή 
«Ηλεκτροφωτισµός 

κόµβου Βαθύκοιλου» 

Γεώργιος 
Καταντζούνης 

1.323,67 9459  

4 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
ευρείας α̟ήχησης 

(δράσεις ̟ολιτιστικού 
̟εριεχοµένου µε το 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
Ρούµελης 

44.698.20 9779 α) ̟ρογ/κη 
σύµβαση Α∆Α: 
ΒΙΨ7ΛΗ-Ε∆Ε & 

β) οικ/κή 
ε̟ιτρο̟ή  Α∆Α: 
ΒΙΞΒ7ΛΗ-70Υ 

5 Ε̟ιχορηγήσεις α̟ό 
φορείς της Ευρω̟αϊκής 

Ένωσης (̟ρόσληψη 
εξωτερικού συνεργάτη 

στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος LIFE µε 

τίτλο «χρώµιο στο 
υ̟όγειο υδάτινο 

σύστηµα της λεκάνης 
του Ασω̟ού 

(τεχνολογίες και µέτρα 
α̟οκατάστασης) 

Γεώργιος 
Βλάχος 

4.861,00 9919  

6 Προµήθεια και 
µεταφορά άλατος 

Ευρι̟ίδης 
Ματθαίου 

12.313,74 9771  

7 11η εντολή «Οδός 
Αταλάντη – όρια Νοµού 

Φθιώτιδας» 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 81725,03 9453  

8 2η εντολή «Εργασίες 
αντι̟ληµµυρικής 

̟ροστασίας αγροτικού 
δρόµου σε ̟εριοχή της 
τ.κ. Βαρδατών ∆ήµου 

Λαµίας» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

19.825,22 9776  
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9 1η εντολή «Χωρικές 
ανισότητες στο ∆υτικό 

τµήµα της ΠΣΕ και 
̟ροτάσεις συνοχής και 

σύγκλησης»» 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚ

Η Α.Ε. 

7.000,00 9779 Προγραµµατική 
Σύµβαση (Α∆Α: 
ΒΙΕΡ7ΛΗ-ΥΨΟ) 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες, ̟λην των δα̟ανών µε 
α/α 4, 5, 9. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις δα̟άνες, ̟λην της δα̟άνης µε 
α/α  9. 
 
Β. οµόφωνα α̟οσύρει την ̟αρακάτω δα̟άνη για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροκειµένου να ε̟ανέλθει αιτιολογηµένα. 
 

1η εντολή 
«Ολοκλήρωση 

εργασιών κατασκευής 
υδροµάστευσης στο 
τ.κ. Κα̟νοχωρίου» 

ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ 

7.000,00 9459 Α̟ευθείας ανάθεση,  
ε̟ανυ̟οβολή 

δικαιολογητικών µετά 
α̟ό σχετική αίτηση 

του αναδόχου 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, τέλος, σχετικά µε την ̟αρα̟άνω δα̟άνη, ζήτησε την ά̟οψη 
της υ̟ηρεσίας, διαφορετικά να α̟ορριφθεί η αίτηση του αναδόχου. ∆ήλωσε, ε̟ίσης, ότι 
“για το ίδιο έργο έχουν υ̟ογραφεί δύο συµβάσεις, εκ των ο̟οίων η µία, ύψους 23.000 € έχει 
̟ληρωθεί α̟ό την Υ∆Ε και ότι ̟ρόκειται για α̟ευθείας ανάθεση, ύψους 7.000 €, και ότι η Υ∆Ε 
ε̟έστρεψε τα δικαιολογητικά για την έκδοση εντάλµατος, η υ̟ηρεσία δεν τα υ̟έβαλε εκ νέου και 
µε αίτησή του ο ανάδοχος ζητά ε̟ανυ̟οβολή δικαιολογητικών”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 758 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό 
διασταύρωση Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 
16+000), Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
72828/3207/Φ.Ε./24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή οδού α̟ό διασταύρωση 
Ε.Ο. Στενή – Στρό̟ωνες ̟ρος Μετόχι – Μετόχι (χ.θ. 10+000 έως χ.θ. 16+000), Π.Ε. 
Εύβοιας, µέχρι 30-08-2014. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, θεωρώντας την συµ̟εριφορά της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας α̟αράδεκτη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 759 
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ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση υ̟οκατάστασης του αρχικού αναδόχου «Ν. ΣΚΕΥΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» α̟ό τρίτο στην κατασκευή τµήµατος του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού 
∆ικτύου Ύδρευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 935.206,65 €.  

 
Το θέµα α̟οσύρεται α̟ό τον εισηγητή 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης για α̟’ ευθείας ανάθεση υ̟ηρεσιών 
ε̟ισκευής και συντήρησης των κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3130/24-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, ̟οσού 10.000 €, µε Φ.Π.Α., για α̟’ ευθείας 
ανάθεση υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής και συντήρησης των κλιµατιστικών των υ̟ηρεσιών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 
Η διάρκεια της σύµβασης µε τον ανάδοχο θα είναι α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της 
µέχρι 31/12/2014. Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01 073 ΚΑΕ 0869. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 760 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής και δέσµευση 
̟ίστωσης για την ̟ληρωµή διοδίων, ̟ινακίδων και ΚΤΕΟ όλων των οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3133/24-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) και την δέσµευση 
̟ίστωσης ̟οσού 8.000,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Συράκη Ευθύµιου, υ̟αλλήλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ̟ληρωµή διοδίων, ̟ινακίδων, και ΚΤΕΟ όλων  
των οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Η ανωτέρω δα̟άνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 01073 ΚΑΕ 0899. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η  31-12-2014. 
Στον ̟ροαναφερόµενο ΚΑΕ υ̟άρχει εγγεγραµµένη ̟ίστωση στον Π/Υ του 2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 761 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
71466/4532/20-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
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Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων της Π.Ε. 
Φωκίδας, ως εξής: 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Βελτίωση  ε̟αρχιακού δρόµου 
̟ρος  ∆ιχώρι  α̟ό ̟ιστώσεις  

ΣΑΕ-409-/2014 

ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  
Α.Ε. 

110.800,00 

2 Ανακατασκευή  ζαρζανετιών στη 
θέση Αγ. Πολύκαρ̟ος και 

Γερακοφωλιά  ̟λειστού ̟οταµού  
α̟ό ̟ιστώσεις ΣΑΕΠ-066/2014 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ 

30.147,07 

3 Καθαρισµός χειµάρρου  Σωρροί 
Τροιζονίων  α̟ό  ̟ιστώσεις ΚΑΠ-

2014 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ 

3.105,48 

4 Μελέτη  Ακτοµηχανικής   
Παρνασσίδας  α̟ό  ̟ιστώσεις  

ΣΑΜ-009/2014 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ  CNWAY 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-
ΜΗΧ/ΚΟΙ-Μ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ-
Α.∆ΡΙΜΕΡΗΣ 

9.248,53 

5 Προµήθεια  γεννήτριας και 
λοι̟ού  εξο̟λισµού  α̟ό 
̟ιστώσεις   Τόκοι- 2014 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΦΑΚΟΣ 

2.971,00 

 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 762 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
68923/4373/16-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
 
1. ̟οσό 1.288,70€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή 
οδοι̟ορικών 4 υ̟αλλήλων για τους µήνες, Α̟ρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας, ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.   
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2. ̟οσό 2.026,19€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η..  
3. ̟οσό 163.953,70€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0821, για την ̟ληρωµή 
µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας κ Β/βάθµιας εκ̟αίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.  
4. ̟οσό 237,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
τόνερ για τον εκτυ̟ωτή hp laserjet p3015 της ∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
5. ̟οσό 270,60€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών των 2 ψυγείων για φύλαξη φαρµάκων του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής (ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
6. ̟οσό 950,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας µελανιών και τόνερ (τρία hp laserzet p 3005pn, τρία Panasonic kx fl 421, 
τρία 950xl, τρία 951 xl) του τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και γραφείου κας 
Αντι̟εριφερειάρχη (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ).  
7. ̟οσό 118,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας τόνερ lmlt-d205l για εκτυ̟ωτή Samsung ml 3110ld της ∆/νσης 
Ανά̟τυξης του τµήµατος Εµ̟ορίου (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ). 
8. ̟οσό 150,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ροµήθεια τόνερ της 
∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής Μέριµνας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
9. ̟οσό 60,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
τόνερ για τον εκτυ̟ωτή canon lbp 3010 του τµήµατος µισθοδοσίας (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
10. ̟οσό 100,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµού Vodafone της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/5/14 έως 10/6/14. 
11. ̟οσό 155,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας τόνερ για τον εκτυ̟ωτή hp laser jet p 3005dn της ∆/νσης Ανά̟τυξης του 
τµήµατος αδειοδότησης και ε̟αγγέλµατος (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ). 
12. ̟οσό 730,62€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ενός συστήµατος Η/Υ και ενός εξωτερικού δίσκου της ∆/νσης Α/βάθµιας 
εκ̟αίδευσης (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ). 
13. ̟οσό 1.467,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας αντλίας φρένων για το ΙΧ 93437 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
14. ̟οσό 147,60€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής σωλήνων υψηλής ̟ίεσης για το ΚΗΗ 1625 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
15. ̟οσό 99,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας φίλτρων λαδιού των οχηµάτων (ΚΗΥ 4647,ΚΗΗ 1609,ΚΗΗ 1611) και 
̟ροµήθεια ιµάντων του ΜΕ 123238 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
16. ̟οσό 375,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1511, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας λαδιών των οχηµάτων (ΚΗΥ 4647, ΚΗΗ 1609, ΚΗΗ 1611) της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
17. ̟οσό 184,50€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή εργασιών 
της ηλεκτρολογικής ε̟ισκευής του Ι.Χ 100967 της ∆/νσης Τεχνικών έργων 
(∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ). 
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18. ̟οσό 228,78€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών για την ηλεκτρολογική ε̟ισκευή του Ι.Χ. 100967 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ). 
19. ̟οσό 1.601,44€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (µ̟αταρίες) για τα οχήµατα (ΜΕ 125880, ΚΗΗ 1609, ΜΕ 
123241, ΜΕ 51573, ΙΧ 100967) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ). 
20. ̟οσό 1.020,65€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (λάµες) για το ΚΗΗ 1625 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΑΡΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).     
21. ̟οσό 400,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας για το κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας (ΜΑΝΑΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
22. ̟οσό 622,00€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Φωκίδας (∆ΡΙΒΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ). 
23. ̟οσό 61,50€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας σφραγίδας της Χάγης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
(ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ). 
24. ̟οσό 272,45€ α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την ̟ληρωµή δα̟άνης 
για αναγόµωση ̟υροσβεστήρων της Π/Ε Φωκίδας (ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ).  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 763 

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ̟ρακτικού 2 της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α..                   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
72852/3916/24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 2/25-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύ̟ωσης (µελάνια) και φωτοτυ̟ικού χαρτιού για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης», ̟ροϋ̟ολογισµού 58.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στον έλεγχο των 
οικονοµικών ̟ροσφορών του µοναδικού συµµετέχοντα, ήτοι της ατοµικής ε̟ιχείρησης 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ».  
2. Αναδεικνύει µειοδότη της ̟ροµήθειας, κι εφόσον υ̟άρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιµών (̟ροσφορών) ̟ροηγούµενων διαγωνισµών για κάθε Παράρτηµα (Α΄-Β΄-Γ΄-∆΄), 
την ατοµική ε̟ιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ» για τα Παραρτήµατα 
Α’, Β΄, Γ΄ & ∆΄. 
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Η κατακύρωση θα γίνει µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της ̟αρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.∆. 118/07, τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει η ̟ροαναφερθείσα εταιρεία, µετά α̟ό 
έγγραφη ειδο̟οίηση. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 764 
 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
72558/3895/24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 24-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ανοικτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2014», 
κατό̟ιν δια̟ραγµάτευσης, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 160.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου 
αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του 
Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε ο υ̟οψήφιος ανάδοχος Φλώρος Ιωάννης ̟ροκειµένου 
να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού στην ατοµική ε̟ιχείρηση «Φλώρο 
Ιωάννη», µε ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής 
̟ώλησης του είδους την ηµέρα ̟αράδοσής του µηδέν ε̟ί τοις εκατό (0%) για τα 
̟αρακάτω είδη:  
α. Πετρέλαιο θέρµανσης, 
β. Πετρέλαιο κίνησης,  
γ. βενζίνη αµόλυβδη, 
δ. βενζίνη σού̟ερ αµόλυβδη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 765 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ̟ρακτικού 3 - κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της 
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, 
̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
72559/3896/24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει το α̟ό 20-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του 
ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, ̟ροϋ̟ολογισµού 
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73.800,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην α̟οσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 ̟αρ.2 του Π.∆. 118/2007 ̟ου ̟ροσκόµισε η υ̟οψήφια 
ανάδοχος εταιρεία «IPIROTIKI FACILITY SERVICES Ε.Π.Ε», ̟ροκειµένου να γίνει η 
κατακύρωση του διαγωνισµού. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του ̟ρόχειρου διαγωνισµού στην εταιρεία «IPIROTIKI 
FACILITY SERVICES Ε.Π.Ε» (Πιερίων 24 Ηλιού̟ολη, Τ.Κ. 16345 - Αττική), ̟ου 
̟ροσέφερε ̟οσό 58.117,50 € µε Φ.Π.Α. για το ̟αράρτηµα Α΄ (ΥΠΗΡ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, 
ΚΕΝΤΡ.& Β. ΕΥΒΟΙΑΣ) και ̟οσό 7.687,50 € µε Φ.Π.Α. για το ̟αράρτηµα Β΄ (ΥΠΗΡ. 
ΝΟΤ. ΕΥΒΟΙΑΣ).  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 766 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3125/24-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
Α. την δα̟άνη και την σχετική δέσµευση ̟ίστωσης για µισθοδοτικές αµοιβές, 
ασφαλιστικές εισφορές, αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ως 
κατωτέρω: 
 
1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια λοι̟ών υλικών για τις ανάγκες 

των ∆/νσεων της Π.Ε. Φθιώτιδας.  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1699 

 
5.000,00 

2 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή εκτύ̟ωσης-φωτοτυ̟ίες ειδικού 
τύ̟ου για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας. ∆έσµευση Πίστωσης Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0843 

 
700,00 

3 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή εκτύ̟ωσης µ̟λοκ για τις ανάγκες 
του τµήµατος Μηχανολογικού εξο̟λισµού της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας.  
∆έσµευση Πίστωσης Ε.Φ. 01.073   ΚΑΕ  0843 

 
500,00 

4 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ε̟ιδόµατος  νεφρο̟αθών (Ιούλιος-
Αύγουστος 2014).  
Σχετ.: Το αρ.3151/19-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας.  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  2713 

 
160.000,00 

5 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή α̟οζηµιώσεων µελών συλλογικών 
οργάνων για το Γ΄ τρίµηνο έτους 2014  
Σχετ: το αρ.3293/11-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0515 

 
5.400,00 
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6 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή υ̟οχρεώσεων ̟αροχής  
τηλε̟ικοινωνιακών υ̟ηρεσιών για τις ανάγκες των 
Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0824 

 
50.000,00 

7 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή ̟αροχής ηλεκτρικής ενέργειας για 
τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0832 

 
80.000,00 

8 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή εξόδων µετακίνησης ̟ροσω̟ικού 
της Π.Ε Φθιώτιδας για το Γ΄ τρίµηνο έτους 2014 
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0711 

 
150.000,00 

9 ∆α̟άνη για την ̟ληρωµή εξόδων µετακίνησης 
Περιφερειακών Συµβούλων της Π.Σ.Ε.  
∆έσµευση Πίστωσης ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0711 

 
10.000,00 

B. την ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, ως κατωτέρω:  
 
1 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ανανέωση ετήσιου συµβολαίου 

υ̟οστήριξης Λογισµικού (Πρόγραµµα Νοµοθεσίας) για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆/θµιας Εκ̟/σης Φθιώτιδας.  
Σχετ.: το αρ. 5522/23-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης  
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ   1723 

 
60,27 

2 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών του  
ΜΕ 5582, ΜΕ 5577 µηχανήµατα έργου (γκρέϊντερ) της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων.  
Σχετ: το αρ.5456/24-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  1321 

 
 

380,00 

3 Την ̟ληρωµή µεταφοράς µαθητών (Μαθητικό Ε̟ίδοµα) 
̟εριόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014.  
Σχετ: το αρ.3375/16-06-2014  έγγραφο της ∆/νσης Ανά̟τυξης  
ΕΦ  01.073   ΚΑΕ  0821 

 
893,90 

             

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ 
ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 
ΜΟΜΙΜΗ 
∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΩ 

1 

(GRAMOS 
LLANAJ) 

ΓΚΡΑΜΟΣ 
ΛΑΝΑΗ 

ΜΑΡΣΕΛΑ 
ΛΑΝΑΗ ∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 95,55 

2 

(PANAJOT 
DAJKO) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΤΑΪΚΟ 

ΚΛΕΙΒΙΣ 
ΝΤΑΪΚΟ ∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 95,55 

3 

ΜΠΙΛΜΠΙΛ 
ΧΑΖΙΖΑΪ 
(BILBIL 

HAZIZAJ) 
TZOYΛΙΑΝΟ 

ΧΑΖΙΖΑΪ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩ

ΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 102,90 

4 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΚΑΨΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΨΗΣ ∆ΡΥΜΑΙΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

∆ΡΥΜΑΙΑ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 95,55 
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ΑΣ 

5 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΝΤΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΕΝΤΑΣ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩ
ΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 102,90 

6 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ 
ΛΙΑΛΛΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΛΙΑΛΛΙΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩ
ΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 102,90 

7 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 95,55 

 
8 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ 

1) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ 

2) ΗΛΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΛΟΤΟΥΡΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩ

ΡΙ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 102,90 

9 

(DAJKO 
FERDAN) 
ΝΤΑΪΚΟ 

ΦΕΡΝΤΑΝ 
ΝΤΑΪΚΟ 
ΑΡΜΕΛΑ ∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙ

ΑΣ 
∆ΡΥΜΑΙΑ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 100,10 

ΣΥΝΟΛΟ 893,90 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 767 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 3087/24-
06-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
(ΠΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 

1 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανο-
λογικού εξο̟λισµού των µηχανηµάτων και οχηµάτων της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ

ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙΝ

ΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3797 13/06/2014 81,18 
ΣΥΝΟΛΟ 1Ο  81,18 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3799 13/06/2014 84,87 
  ΣΥΝΟΛΟ 

2Ο  
84,87 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΚΥ 3156 11/06/2014 253,38 

6.562,47 ευρώ 
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Σ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗ
ΡΑΣ 

ΚΥ 3157 11/06/2014 2.376,36 

  ΣΥΝΟΛΟ 
3Ο 

2.629,74 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9370 11/06/2014 184,50 
  ΣΥΝΟΛΟ 

4Ο 
184,50 

ΦΟΡΤΗΓΟ KHI 4379 5/02/2014 7,01 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΙΧ 93890 4/03/2014 335,07 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΙΧ 121635 2/4/2014 59,04 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΙΧ 121636 10/4/2014 88,50 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 10/4/2014 31,44 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 10/4/2014 354,49 

  ΣΥΝΟΛΟ 
5Ο 

875,55 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 28/4/2014 86,10 

  ΣΥΝΟΛΟ 
6Ο 

86,10 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΚΥ 3156 9/1/2014 70,63 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΚΥ 3156 29/4/2014 410,93 

ΠΡΟΩΘΗΤΗ
ΡΑΣ 

ΚΥ 457 3/2/2014 10,37 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 3/2/2014 392,77 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 19/2/2014 38,34 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 9400 6/2/2014 47,61 

  ΣΥΝΟΛΟ 
7Ο 

970,65 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΙΧ 93890 11/2/2014 36,07 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΙΧ 93890 10/3/2014 29,70 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΙΧ 93890 10/4/2014 124,69 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΙΧ 93852 6/3/2014 374,81 
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ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Σ 

ΚΥ 3152 21/3/2014 20,76 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΚΥ 460 31/3/2014 374,33 

  ΣΥΝΟΛΟ 
8Ο 

960,36 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ
Σ 

ΚΥ 3151 8/4/2014 27,90 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7411 11/4/2014 38,81 
ΦΟΡΤΗΓΟ KHI 4379 11/3/2014 408,05 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΙΧ 123350 22/1/2014 187,47 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΙΧ 123350 8/3/2014 27,29 

  ΣΥΝΟΛΟ 
9Ο 

689,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.562,47 

Σχετ. το υ̟.  αριθµ. 2980/17-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1321 

2 Την δα̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΟΧΗΜΑ ΠΟΣΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 5/2/2014 KHI 4379 184,50 
ΦΟΡΤΗΓΟ 11/2/2014 KHI 4379 79,95 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 10/4/2014 ΙΧ 121636 86,10 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 10/4/2014 ΙΧ 121636 67,66 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 10/4/2014 ΚΗΥ 9400 73,80 
ΦΟΡΤΗΓΟ 8/5/2014 ΚΗΥ 9373 30,75 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3/5/2014 ΚΗΙ 4380  110,70 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(1Ο) 
633,46 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 11/6/2014 ΚΥ 3157 2.275,50 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 11/6/2014 ΚΥ 3156 799,50 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(2Ο) 
3.075,00 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 20/1/2014 ΙΧ 123350 461,25 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(3Ο) 
461,25 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 22/1/2014 ΚΗΥ 9400 553,50 

5.221,36 ευρώ 
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ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 21/1/2014 ΚΗΥ 9400 98,40 
ΦΟΡΤΗΓΟ 4/3/2014 ΚΗΥ 9371 86,10 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 4/3/2014 ΙΧ 93852 36,90 
ΦΟΡΤΗΓΟ 4/3/2014 KHI 4379 30,75 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(4Ο) 
805,65 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 28/4/2014 ΚΗΥ 9400 246,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 

(5Ο) 
246,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  5.221,36 

Σχετ. το υ̟. αριθµ. 2980/17-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0861 

3 Την δα̟άνη για αγορά εξο̟λισµού συνεργείου της ∆/νσης 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της  Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Σχετ. έγγραφο: το υ̟. αριθµ. 2980/17-6-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆/κού -  Οικ/κού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1729 

77,20 ευρώ 

4 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια λι̟αντικών και λοι̟ών ειδών 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.  

 
Σχετ. το υ̟.αριθµ. 2961/17-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.   
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1511 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙA 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝ Τ
Μ
Χ 

ΠΟΣΟ 

12/3/2014 ΚΥ 3154 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  94,04 
24/3/2014 ΚΥ 3152 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  34,02 
2/4/2014 ΙΧ 121635 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  225,82 
18/4/2014 ΚΥ 3156 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  364,81 
20/5/2014 ΚΥ 3151 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  120,04 
30/5/2014 ΙΧ 121637 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  127,92 
ΣΥΝΟΛΟ  966,65 

966,65 ευρώ 

5 Την δα̟άνη για την αµοιβή (̟αροχή υ̟ηρεσιών) ενός 
γιατρού εργασίας (̟οσού 2.300,00 ευρώ) και ενός τεχνικού 
εργασίας (1.200,00 ευρώ) για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 3058/23-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0879 

3.500,00 ευρώ 
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6 Την δα̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για τα 
φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα και του ̟ολυγράφου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας.   
Σχετ. αριθµ. 2950/17-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
-  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 1329 

696,18 ευρώ 

7 Την δα̟άνη για την αµοιβή συντήρησης των φωτοτυ̟ικών 
µηχανηµάτων και του ̟ολυγράφου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Σχετ. αριθµ. 2950/17-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
-  Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 
ΚΑΕ 0869 

351,78 ευρώ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 768 

 
ΘΕΜΑ 41ο: Μίσθωση οικηµάτων για τη στέγαση των ∆/νσεων Β/θµιας Εκ̟αίδευσης 
και Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Γ.Α. 584/20-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1.  την µίσθωση του κτιρίου στο ο̟οίο στεγάζεται η ∆/νση Β/θµιας Εκ̟αίδευσης Π.Ε. 
Φωκίδας, ιδιοκτησίας Γεωργίου Κατσίµ̟ρα, για ε̟ι̟λέον διάστηµα τριών µηνών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 242/96, για λόγους κατε̟είγοντος 
α̟ό 1-7-2014 µέχρι και 30-9-2014, µε το ίδιο µίσθωµα και η ο̟οία µίσθωση θα λυθεί 
αυτοδικαίως µε την ανάδειξη αναδόχου α̟ό την νέα ̟ροκήρυξη, 
2. την µίσθωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 242/96, για λόγους 
κατε̟είγοντος, του κτιρίου ιδιοκτησίας Ν. ∆ρόλα̟α, στο ο̟οίο στεγάζεται ήδη το 
Τµήµα Κτηνιατρικής και της α̟οθήκης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής, ιδιοκτησίας Ελένης Κοσιαβέλλου, για διάστηµα τριών µηνών, ήτοι α̟ό 
1-7-2014 µέχρι και 30-9-2014, µε το ίδιο µίσθωµα και η ο̟οία µίσθωση θα λυθεί 
αυτοδικαίως µε την ανάδειξη αναδόχου α̟ό την νέα ̟ροκήρυξη. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 769 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3090/24-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. το α̟ό 17-06-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού των χώρων των υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 17.000,00 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα 
µε το ο̟οίο ο διαγωνισµός α̟έβη άγονος, διότι καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε, 
2. την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο τό̟ο. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 770 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟άνης – δέσµευσης ̟ίστωσης για την υλο̟οίηση της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της ̟οιότητας 
των ̟αράκτιων θαλασσίων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 
της Π.Σ.Ε.». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3131/25-06-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 73.800,00 € για την υλο̟οίηση 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο: «Παρακολούθηση της ̟οιότητας 
των ̟αράκτιων θαλασσίων υδάτων σε ̟εριοχές µε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα 
της Π.Σ.Ε.». 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Π.Σ.Ε. και συγκεκριµένα τις ̟ιστώσεις 
του Ε.Φ.01071 και ΚΑΕ 9899 «Ε̟ιχορηγήσεις ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 771 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση µετακινήσεων του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 282/18-6-
2014 έγγραφο της γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, κ. Ανέστη Πίσχινα, ως εξής:  
 

1. Στις  15-11-2013  
2. Στις  19-12-2013 
3. Στις  29-01-2014 
4. Στις  26-02-2014 
5. Στις  31-03-2014 
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6. Στις  24-04-2014  
7. Στις  16-06-2014 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 772 
 

Ακολούθησε ̟ροφορική ενηµέρωση, ̟έραν αυτής ̟ου ̟αρασχέθηκε στα µέλη της 
ε̟ιτρο̟ής µε τα υ̟΄ αριθµ. ̟ρωτ. 70683/2116/19-6-2014, 70678/2115/19-6-2014, 
70769/2117/19-6-2014 σχετικά έγγραφα του Ανα̟ληρωτή Προϊσταµένου Γενικής 
∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ιωάννη 
Καρνάβα, ο ο̟οίος, σε εκτέλεση ̟ροηγούµενων εντολών της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροέβη σε 
ενδελεχή διερεύνηση ε̟ί µέρους θεµάτων και έδωσε τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις.  
 
Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των εκτάκτων θεµάτων λύεται 
η ̟αρούσα συνεδρίαση. Το ̟ρακτικό συντάχθηκε και υ̟ογράφεται α̟ό τα 
̟αριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Γεώργιος Μουλκιώτης   Περικλής Καραΐσκος           Ζωή  Σύψα 

Ταξιάρχης Σκλα̟άνης  
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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