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

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

            της 4ης Μαρτίου 2014 
            Αριθµός Πρακτικού 7 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 4 Μαρτίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 ̟.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.  
353/25-2-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την οικ. 
361/27-2-2014 ̟ου ε̟ιδόθηκαν 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: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως των Α̟οστόλου Καραγιάννη  
κ.λ.̟.). 
 
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Συµβούλιο της  Ε̟ικρατείας (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «AGROINVEST A.E.B.E.»). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1214/14-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί διορισµού δικηγόρου για 
εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά 
(αγωγή του Ρακάν Ντρούµ̟η). 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας (̟ροσφυγή του Ανδριό̟ουλου 
Παναγιώτη του Κων/νου). 
  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Παράκαµψη 
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ̟αραχωρηµένου κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας ε̟ί της υ̟΄αριθµ. 48 Π.Ε.Ο. 
α̟ό ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
  
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης στην κτηµατική ̟εριοχή Τ.Κ. 
Πλατυστόµου, ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής έτους 2014, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων» χρήσης 2013, Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (̟ροσφυγή Γάσ̟αρη Παναγιώτη του 
Κων/νου). 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για το χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 έως 23-02-2014 
για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟αροχή ταχυδροµικών υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και νέα έγκριση έκδοσης χρηµατικού 
εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υ̟οθεµελίωσης 
γέφυρας δρόµου ̟ρος Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον 
οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µετά την υ̟΄αριθµ. 11/20/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του 
άρθρου 18 ν.2218/1994. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 166/2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για την σύµβαση της µελέτης: 
«Μελέτη βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός 
Αταλάντη – όρια Ν. Φθιώτιδας», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης, τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού της ̟ροµήθειας: «Σύστηµα διαχείρισης στόλου µηχανολογικού 
εξο̟λισµού της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι 
– Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοι̟ών συµβατικών τευχών                 
δηµο̟ράτησης του  έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β φάση) α̟ό 7+800 έως 
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟αροχής εργασίας για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες 
Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό Προϋ̟ολογισµό 
για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου:  
«Α̟οκατάσταση οδού ̟ρος Τ.Κ. Γουλεµίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
40.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου ∆ελφών», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 35ο: Συνολική έγκριση δα̟άνης για την ε̟ισκευή του µηχανήµατος έργου D8N 
(KY 5886), Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης και ̟ληρωµής δα̟άνης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 38ο : Συνέχιση του διαγωνισµού και νέα ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των 
συµµετεχόντων για το έργο (υ̟ηρεσία): «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και 
διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση 
των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής 
̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Ανασυγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. ( εξ΄αναβολής). 
 
Παρόντα µέλη (9) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Περικλής 
Καραΐσκος, Γεώργιος Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς, Θωµάς Τουσιάδης, Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, Λάµ̟ρος Τσιτσάνης (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη 
Σκλα̟άνη), και Γεώργιος Ζιώγας (ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη). 
Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος 
Πα̟αργύρης και Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν ως ανωτέρω. 
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 
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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. Ιωάννης Καρνάβας, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
3. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
4. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
5. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
6. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµ-
µατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
7. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φωκίδας, 
8. Παγώνα Συρµακέζη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού 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: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 4.014.961,40 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 
1.338.320,47 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.063.509,82 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του 
̟οσού των 303.859,98 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α) ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την 
ανάθεση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και β) ε̟ιδότησης µαθητών λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης δροµολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση ενός (1) δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Αντι̟εριφερειαρχών 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειακού Συµβούλου. 
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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 233 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 4.014.961,40 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 
1.338.320,47 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
25040/1509/28-2-2014 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: 
1. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, σχολικού έτους 
2014 - 2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 4.014.961,40 €, µε Φ.Π.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 1.338.320,47  €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας 
χρήσης, ̟ου ̟ληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Εύβοιας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους στη 
σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων 
α̟ό 1-9-2014 µέχρι 31-8-2015, ό̟ως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα (οµάδες) του 
̟αραρτήµατος Α΄ του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης, σύµφωνα µε την ̟ερ. στ. i της 
̟αρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-
2013) και το άρθρο 16 του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης,   
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 2.676.640,93 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015, καθώς και ε̟ι̟λέον του ως άνω ̟οσού, την 
δα̟άνη 1.338.320,47 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης.  
Η συνολική δα̟άνη ανέρχεται στα 4.014.961,40 € και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και 
Κ.Α.Ε. 0821 του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας, των οικονοµικών ετών 2014 και 2015. Η ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη ανά 
έτος ε̟ιµερίζεται, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ως εξής:  
Για το έτος 2014: 1.697.755,11 € στην ̟ερί̟τωση ̟ου ασκηθούν και τα δικαιώµατα 
̟ροαίρεσης 20% (άρθρο 16 σχεδίου διακήρυξης) και για το έτος 2015: 2.317.206,29 € 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου ασκηθεί το σύνολο των δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης (άρθρο 16 
σχεδίου διακήρυξης). 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ψήφισε θετικά, ζητώντας όµως να γίνει έλεγχος για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες αν τηρούνται τα µαθητικά δροµολόγια κανονικά. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 234 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση α) δα̟άνης – δέσµευση ̟ίστωσης και β) διενέργειας 
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς 
µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.063.509,92 €, µε Φ.Π.Α., συµ̟εριλαµβανοµένου και του 
̟οσού των 303.859,98 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 711/28-2-2014 
και 712/28-2-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού. Κατά την διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής έθεσε ̟ρος 
διερεύνηση α̟ό τον αρµόδιο ∆ιευθυντή, για το εξής ζήτηµα: ‘’έαν η ∆/νση Μεταφορών της 
Π.Ε. Ευρυτανίας έλαβε υ̟όψη της την ύ̟αρξη της δηµοτικής συγκοινωνίας και αν την αξιο̟οίησε 
κατά τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό το νόµο.’’ 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση 
υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, σχολικού 
έτους 2014 - 2015, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 1.063.509,92 €, µε Φ.Π.Α., 
συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟οσού των 303.859,98 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης, µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας 
χρήσης, ̟ου ̟ληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Νοµού Ευρυτανίας α̟ό τον τό̟ο κατοικίας τους 
στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των 
σχολείων α̟ό 1-9-2014 µέχρι 31-8-2015, ό̟ως φαίνεται στα συνηµµένα τµήµατα 
(οµάδες) του ̟αραρτήµατος Α΄ του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης, σύµφωνα µε την 
̟ερ. στ. i της ̟αρ. 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 
Β/14-6-2013) και το άρθρο 16 του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης,   
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, 
3. την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 759.649,940 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2014 - 2015, καθώς και ε̟ι̟λέον δα̟άνη 303.859,98 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για δικαιώµατα ̟ροαίρεσης.  
Η συνολική δα̟άνη ανέρχεται στα 1.063.509,92 και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 
0821 του ̟ροϋ̟ολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας, των οικονοµικών ετών 2014 και 2015. Η ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη ανά έτος 
ε̟ιµερίζεται, ως εξής:  
Για το έτος 2014: 479.163,82 € και για το έτος 2015: 584.346,10 €.  
4. να διερευνηθεί α̟ό τον αρµόδιο διευθυντή και να ενηµερωθεί στην συνέχεια η 
ε̟ιτρο̟ή, για το ζήτηµα, εάν η ∆/νση Μεταφορών της Π.Ε. Ευρυτανίας έλαβε υ̟όψη 
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της την ύ̟αρξη της δηµοτικής συγκοινωνίας και αν την αξιο̟οίησε κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα α̟ό το νόµο. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 235 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Έγκριση α) ̟ρακτικών της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για την 
ανάθεση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών και β) ε̟ιδότησης µαθητών λόγω 
αδυναµίας εκτέλεσης δροµολογίου της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1181/28-2-2014 
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 : 
1. τα υ̟΄αριθµ. 7/17-1-2014, 8/21-1-2014 και 9/29-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής  
δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεση δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Παλαιοχωρίου ∆ρυµαίας – Σχολεία Αµφίκλειας 
µετά α̟ό δια̟ραγµάτευση σύµφωνα µε τα ο̟οία δια̟ιστώνεται αδυναµία ανάθεσης σε 
ανάδοχο για την εκτέλεση του µεταφορικού έργου του συγκεκριµένου δροµολογίου 
α̟ό την ηµεροµηνία διακο̟ής εκτέλεσης του δροµολογίου (18-01-2014) και µετά. 
2. την καταβολή ε̟ιδότησης των µαθητών ̟ου εξυ̟ηρετούνται α̟ό το δροµολόγιο 
Παλαιοχώρι – ∆ρυµαία – Σχολεία Αµφίκλειας α̟ό την ηµεροµηνία διακο̟ής εκτέλεσης 
του δροµολογίου (18-01-2014) και µετά και για κάθε ηµέρα ̟ου θα βεβαιωθεί ο τρό̟ος 
µεταφοράς µε ε̟ιδότηση α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της ∆/νσης Εκ̟αίδευσης 
Φθιώτιδας και της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, µε ανώτατο όριο τη λήξη του 
τρέχοντος σχολικού έτους 2013-2014. Το συγκεκριµένο δροµολόγιο ̟εριλαµβάνεται 
στον ̟ίνακα δροµολογίων της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας και έχει 
συµ̟εριληφθεί στη διακήρυξη του διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας για την ̟ερίοδο 2014-2015. Η ε̟ιδότηση µε βάση την αριθµ. 24001/2014 
ΚΥΑ υ̟ολογίζεται σε 0,35 λε̟τά ανά χλµ για την µονή χιλιοµετρική α̟όσταση α̟ό την 
οικία του κάθε µαθητή µέχρι την σχολική µονάδα. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και θα  ̟ληρωθεί α̟ό τον Ε.Φ. 01073 ΚΑΕ 0871. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 236 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης και 
ανάθεση ενός (1) δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1182/28-2-2014 
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 
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1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 10/27-2-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δια̟ραγµάτευσης για 
την ανάδειξη αναδόχου µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2013-2014. 
2. Αναθέτει το δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, λόγω ̟αραίτησης 
του ̟ροηγούµενου µεταφορέα, ως κάτωθι: 
 

Α/
Α 

ΑΦΕΤ
ΗΡΙΑ 

ΑΡ.  
ΜΑ
Θ. 

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣ

ΗΣ 

∆ΡΟ
Μ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤ. 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
χωρίς 

Φ.Π.Α.€ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  
 

ΤΙΜΗ 
ΚΑΤΑ- 
ΚΥΡΩΣ

ΗΣ 
€ 

 
Αγία 

Τριάδα 
21 

∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Γυµνάσιο 
Λύκειο 
Μώλου 

3 
ΛΕΩΦ 
ΟΡΕΙΟ 

78,00 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ  

Ν. 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Α.Ε. 

78,00 
ΕΥΡΩ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 237 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5ο: Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας Αντι̟εριφερειαρχών 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειακού Συµβούλου. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1170/28-2-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. και το υ̟΄ αριθµ. ∆.Υ./28-2-2014 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και 
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας µόνο της Αντι̟εριφερειάρχη κ. Φανής Πα̟αθωµά 
για την συµµετοχή της στην διεθνή τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. 2014 στη Μόσχα α̟ό 19 
– 22/3/2014, ̟ροκειµένου να εκ̟ροσω̟ήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η 
συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ε.Φ. 01 073 ΚΑΕ 0844 και 0711. 
Έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Χρονάς Αναστάσιος, δηλώνοντας ότι διαφωνεί γενικά 
µε τέτοιου είδους α̟οσ̟ασµατικές µορφές τουριστικής ανάδειξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, αλλά και µε τις µετακινήσεις των αιρετών, και ∆ασκαλό̟ουλος 
Κων/νος, ο ο̟οίος δήλωσε ότι ̟ρέ̟ει να εγκριθεί η εκ̟ροσώ̟ηση της Περιφέρειας στη 
Μόσχα µε την συµµετοχή της Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας κ. Γιώτας Γαζή, διότι η 
εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει αρκετό έντυ̟ο υλικό στη ρωσική γλώσσα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 238 
 
ΘΕΜΑ 1ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά (αίτηση ακυρώσεως των Α̟οστόλου Καραγιάννη  
κ.λ.̟.). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
81498/268/25-02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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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 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την δικηγόρο 
Αθηνών, Ευγενία Καλαντζή του Γεωργίου, ΑΜ ∆ΣΑ 29798, Κεφαλληνίας 18 - Αθήνα 
Τ.Κ. 11361, (210 6467451 - 6974 739389), λόγω του γεγονότος ότι η υ̟όθεση αυτή, δεν 
µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» και λόγω φόρτου εργασίας και της ενασχολήσεώς της 
µε τα υ̟όλοι̟α, ̟οικίλης φύσεως θέµατα. Στην εν λόγω δικηγόρο, χορηγείται η εντολή 
και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Α3΄ Τµήµα του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, 
στη δικάσιµο της 13-03-2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να 
α̟οκρούσει την α̟ό 7-9-2011 και µε αριθµό καταθέσεως 879/2011 αίτηση ακυρώσεως, 
̟ου άσκησαν οι Α̟όστολος Καραγιάννη κ.λ.̟. [σύνολο 2], 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 αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 800 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 239 
 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Συµβούλιο της  Ε̟ικρατείας (αίτηση ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας µε την 
ε̟ωνυµία «AGROINVEST A.E.B.E.»). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΤ 
81498/649/25-02-2014 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 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 Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα ̟αραστεί στο ∆΄ Τµήµα του Συµβουλίου 
της Ε̟ικρατείας,  στη δικάσιµο της 30-09-2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε 
την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 11-1-2012 και µε αριθµό καταθέσεως Ε 199/2012 
αίτηση ακυρώσεως, ̟ου άσκησε η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία «AGROINVEST 
Α.Ε.Β.Ε.», 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 αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 1.500 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 240 
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ΘΕΜΑ 3ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1214/14-10-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί διορισµού δικηγόρου για 
εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά 
(αγωγή του Ρακάν Ντρούµ̟η). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1258/24-2-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1214/14-10-2013 (̟ρακτικό 29, θέµα 62ο) α̟όφασή της, µε 
την ο̟οία είχε ορισθεί ̟ληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ο 
κ. Νικόλαος Εµµανουήλ, ̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 28 Αυγούστου 2013 
αγωγή (αριθ.καταθ.127/3-9-2013) του Ρακάν Ντρούµ̟η κατά της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, ως εξής: «….και στο Ειρηνοδικείο Άµφισσας, στη 
δικάσιµο της 20-10-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα», φράση ̟ου εκ ̟αραδροµής δεν 
είχε συµ̟εριληφθεί στην α̟ό 8-10-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Φωκίδας.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 241 
 

ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας (̟ροσφυγή του Ανδριό̟ουλου 
Παναγιώτη του Κων/νου). 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 842/24-2-2014  
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 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο, 
Κων/νο Πολύζο, (Α.Μ.877 του ∆.Σ., Βόλου), οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 100, Βόλος, 
λόγω του γεγονότος ότι η υ̟όθεση αυτή, δεν µ̟ορεί να καλυφθεί α̟ό την υ̟άρχουσα 
νοµική υ̟ηρεσία, εκτός της έδρας της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» και λόγω φόρτου 
εργασίας και της ενασχολήσεώς της µε τα υ̟όλοι̟α, ̟οικίλης φύσεως θέµατα. Στον εν 
λόγω δικηγόρο χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λάρισας, στην δικάσιµο της 10-6-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την α̟ό 14-1-2008 ̟ροσφυγή του Ανδριό̟ουλου 
Παναγιώτη του Κων/νου, κατά της αριθµ. 116/2007 καταλογιστικής ̟ράξης του 
Τελωνείου Λάρισας και κατά του αριθµ. 2732/1-3-2007 εγγράφου της ∆/νσης 
Μεταφορών – Ε̟ικοινωνιών της ̟ρώην Νοµ/κης Αυτ/σης Βοιωτίας, ̟ερί 
καταλογισµού σε βάρος του ανωτέρω διαφοράς τέλους ταξινόµησης αυτοκινήτου, 
συντάσσοντας υ̟όµνηµα, ̟ροβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισµούς και γενικά να 
̟ράξει ό,τι κατά την κρίση του α̟αιτείται για την υ̟εράσ̟ιση των υ̟οθέσεων και των 
συµφερόντων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».    
ΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 400 €. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 242 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: «Παράκαµψη 
Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 15744/767/Φ. 
ΕΡΓΟΥ/07-02-2014 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 τα υ̟΄αριθµ. 1/17-12-2013, 1α/22-1-2014 και 2/30-1-2014 ̟ρακτικά της 
ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: «Παράκαµψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 7.000.000,00€ 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 της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα ε̟τά τοις εκατό (37,00%). 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς. 
 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 243 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση ̟αραχωρηµένου κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 239/14-02-2014 
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: 
α) τη διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση ̟αραχωρηµένου 
κτιρίου ΟΑΕ∆ για την στέγαση Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
60.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
β) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 244 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ̟ροφορικής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας ε̟ί της υ̟΄αριθµ. 48 Π.Ε.Ο. 
α̟ό ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
10.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

 Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18640/931/14-
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02-2014 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/6-2-2014 και ΙΙ/12-2-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Το̟οθέτηση στηθαίων ασφαλείας ε̟ί της υ̟΄αριθµ. 48 Π.Ε.Ο. 
α̟ό ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ έως ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
10.000,00 € 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 της ̟ροφορικής δηµο̟ρασίας του έργου στην 
εργολη̟τική ε̟ιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση δύο τοις 
εκατό (2,00%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 245 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού του έργου: 
«Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της 
οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00  € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 273/18-02-2014 
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: 
α) τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση, α̟οκατάσταση ζηµιών 
και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και 
Ε̟αρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.500.000,00  € µε 
Φ.Π.Α., 
β) τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο, 
γ) την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου του θέµατος. 
2. Ορίζει την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας ως Αρχή ̟ου θα διενεργήσει 
τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 246 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης στην κτηµατική ̟εριοχή Τ.Κ. 
Πλατυστόµου, ∆ήµου Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 19815/897/18-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟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 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 1/4-2-2014 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης στην κτηµατική ̟εριοχή Τ.Κ. Πλατυστόµου, ∆ήµου 
Μακρακώµης», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € 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 της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση τριάντα τοις 
εκατό (30,00%). 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 247 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής έτους 2014, Π.Ε. 
Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 429/07-02-2014 
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 έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) έτους 2014 της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟οσού 5.000,00 € στο όνοµα του υ̟ολόγου Ντρίβα Κων/νου, µονίµου 
υ̟αλλήλου της Π.Ε. Ευρυτανίας, κλάδου ∆Ε Τεχνικών, για την κάλυψη δα̟ανών 
ΚΤΕΟ για τα οχήµατα της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η δα̟άνη θα βαρύνει την ̟ίστωση του 
Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31-12-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 248 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟άνης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 497/14-02-2014 

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 δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 2η εντολή ̟ληρωµής του έργου 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό 

άξονα Βίνιανη – ∆άφνη – 
Μαυροµάτα» 
Κ.Α.Ε. 9779 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε∆Ε 

33.039,79€ 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 249 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση α̟οτελέσµατος της ανοικτής 
δηµο̟ρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων» χρήσης 2013, Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 30.160,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 551/18-02-2014 
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 το α̟ό 2-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Ολοκλήρωση αρδευτικού Τσουκαλάδων» χρήσης 2013, Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 30.160,00 € 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 της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στον «Ε.∆.Ε. 
ΤΣΙΦΗ ΙΩΑΝΝΗ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση ε̟τά τοις εκατό (7,00%), ήτοι συνολική 
̟ροσφορά ̟οσού 28.048,80 € µε Φ.Π.Α.. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 250 

 
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στο Συµβούλιο της Ε̟ικρατείας (̟ροσφυγή Γάσ̟αρη Παναγιώτη του 
Κων/νου). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 16966/567/19-
2-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοίκησης 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 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Ευθύµιο 
Καραΐσκο, δικηγόρο Λαµίας, οδός Λεωνίδου αριθ. 6, Νοµικό Σύµβουλο της 
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», λόγω της ιδιαζούσης υ̟οθέσεως, η ο̟οία είναι 
σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα ̟αραστεί στο Γ΄ Τµήµα του Συµβουλίου της 
Ε̟ικρατείας,  στη δικάσιµο της 03-04-2014, ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, µε την 
εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 24-12-2013  ̟ροσφυγή του  Παναγιώτη Γάσ̟αρη κατά 
της υ̟΄αριθµ. 30/2013 α̟όφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υ̟αλλήλων ΟΤΑ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 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 αµοιβή, µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 1.500 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 251 
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 

21438/1328/20-2-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 
 
1. ̟οσό 11.559,54 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη (5ος 
λογ/σµός): «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας».  
2. ̟οσό 24.919,06 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9455, για τη µελέτη (4ος 
λογ/σµός): «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ∆ήµου Κηρέως Ν. Εύβοιας»  
3. τη δέσµευση ̟ίστωσης ̟οσού 280.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9781 
για δηµο̟ράτηση του έργου: «Βελτίωση οδού Πολυ̟όταµος –Στύρα». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 252 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δα̟άνης για το χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 έως 23-02-2014 
για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ 
2816/1292/19-02-2014 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 
Α̟ορρί̟τει, ως µη νόµιµη, την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Εύβοιας, διότι, για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα α̟ό 24-12-2013 έως 23-02-2014, στη 
διάρκεια του ο̟οίου δεν υφίστατο ̟ια σύµβαση ̟αροχής υ̟ηρεσιών φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας µε την εταιρεία 
«ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η εν λόγω 
̟αροχή υ̟ηρεσίας συνεχίστηκε χωρίς να έχει υ̟οβληθεί α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία και 
στη συνέχεια εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο, ήτοι την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αίτηµα ̟αράτασης της σύµβασης.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 253 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δα̟άνης για την ̟αροχή ταχυδροµικών υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ 
2820/1293/19-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟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 ̟οσού 20.000 € µε Φ.Π.Α. ̟ροκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες 
ταχυδροµικές ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας α̟ό την εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. για το διάστηµα 
α̟ό 01-03-2014 µέχρι την ολοκλήρωση του εν θέµατι διαγωνισµού και τη κατακύρωση 
του α̟οτελέσµατος σε µειοδότη. 
Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του Ειδικού φορέα  073 ΚΑΕ 0823 οικ. έτους 2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 254 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
21788/1349/21-2-2014 και 22231/1392/21-2-2014 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν  ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Α. 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 Προµηθευτής Ποσό σε € Κ.Α.Ε. 

1 8η ̟ιστο̟οίηση της 
µελέτης:  «Βελτίωση 

οδού Αγ. Νικόλαος –
Γιάλτρα- Αγ. Γεώργιος 

Λιχάδας µε 
̟αράκαµψη 
Γιάλτρων» 

ΣΥΜΠΡ/ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
Α.Ε.Μ.Γ.Ε-ΤΟΜΗ 

Α.Ε.Μ.Ε.Υ –Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ 
–Α. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ –Γ. 

ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ-Ν. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Τ. 

ΤΣΙΚΝΙΑΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε 

80.531,45 9762 

3 16η ̟ιστο̟οίηση του 
έργου:  «Οδός 

Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα -
Στύρα» 

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 341.300,00 9453 

 

Β. ∆εν εγκρίνει την δα̟άνη µε α/α 2, ̟ου αναγράφεται στην υ̟΄αριθµ. 
21788/1349/21-2-2014 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας, 
̟ροκειµένου να ̟αρασχεθούν στοιχεία σε ε̟όµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 255 
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ΘΕΜΑ 18ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και νέα έγκριση έκδοσης χρηµατικού 
εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
21814/1352/21-2-2014 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 (δεν ανακαλεί) την υ̟΄αριθµ. 59/20-1-2014 α̟όφασή της (̟ρακτικό 2/2014, 
θέµα 48ο), ̟ερί έγκρισης έκδοσης του µε α/α 1 χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής 
Π.Ε. Εύβοιας, ως ̟ρος το ̟οσό, α̟ό 1.000,00 € σε 2.000,00 € και ως ̟ρος το όνοµα του 

υ̟ολόγου, α̟ό Χρήστο Παντελή σε Ιωάννη ∆ελαβερίδη, υ̟άλληλο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, για δα̟άνες διοδίων (ΤΕΟPASS) των οχηµάτων της Π.Ε. 
Εύβοιας. Η δα̟άνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 0899 του Ε.Φ 02073.  
Ηµεροµηνία Α̟όδοσης λογαριασµού ορίζεται η 31-12-2014. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 256 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 858/21-02-2014 
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 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως εξής: 
 
1) ̟οσό 194,11 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα και υαλοκαθαριστήρας ̟ίσω) 
για το ΚΗΥ 6108 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI. 
2) ̟οσό 203,55 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά (λάδια, φίλτρα και ρουλεµάν τροχού) για το 
ΚΗΥ 6114 αυτοκίνητο τύ̟ου SUZUKI. 
3) ̟οσό 4.025,79 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1321, για αγορά είκοσι οκτώ ελαστικών continental για τα ΚΗΥ 6105, 6106, 6107, 6108, 
6116 και ΚΗΗ 4466, και 4447 αυτοκίνητα τύ̟ου SUZUKI και DAIHATSU. 
4) ̟οσό 246,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
861,1321, για εργασία και ανταλλακτικά {φάρους LED (αστρα̟ές) φορείου και οροφής} 
για το ΚΥ 6930 – ΜΕ τύ̟ου NISSAN (διαγραµµιστικό). 
5) ̟οσό 707,25 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1711, για αγορά ανταλλακτικών καθισµάτων για ε̟ισκευή αυτών ως ̟ροσφορά 14-02-
2014, KAS HELLAS Α.Ε.. 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΗ-5Δ6



 19 

6) ̟οσό 5.536,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
5161, για κάλυψη των δα̟ανών εορτασµού των ε̟ετείων: α) 25ης Μαρτίου 1821, β) 
κήρυξης της ε̟ανάστασης στη Ρούµελη (ηχητικές καλύψεις, στεφάνια, ̟ροσκλήσεις και 
αφίσες, µεταφορά της µουσικής µ̟άντας). 
7) ̟οσό 950,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
845, για κάλυψη των δα̟ανών εθιµοτυ̟ικού χαρακτήρα, για τις ε̟ισκέψεις της 
Περιφερειακής Αρχής στη ̟εριφερειακή ενότητα µε φορείς αλλά και µε α̟λούς ̟ολίτες, 
καθώς και για την φιλοξενία όσων ε̟ισήµως µας ε̟ισκέ̟τονται.  
8) ̟οσό 2.544,26 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
5244, για αγορά αναλωσίµων υλικών για το Μελιταίου Πυρετού (7.000 φιαλίδια 
αιµοληψίας, 7.000 βελόνες, 100 τεµ. υ̟οδοχέων αιµοληψίας), και α̟’ ευθείας ανάθεση 
στο ∆ηµήτριο Ν. Τσόκανο ΑΒΕΕ, στην οικονοµικότερη α̟ό τις υ̟οβληθείσες 
̟ροσφορές.                                 
9) ̟οσό 83,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
1111, για αγορά ενός µελανιού εκτυ̟ωτή, για ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας, έγγραφο της 2433/12-02-2014, ως οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 
10) ̟οσό 86,10 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
843, για εκτύ̟ωση ̟έντε µ̟λόκ εκθέσεων ελέγχου, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Εµ̟ορίου. 
11) ̟οσό 150,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ειδικού φορέα Ε.Φ.073 ΚΑΕ 3199, ως ε̟ιστροφή 
στον Λιολιό̟ουλο Χρήστο, ε̟ειδή δεν έγινε χρήση του ̟αραβόλου, ̟ου κατέβαλε στη 
Εθνική Τρά̟εζα, για τον σκο̟ό για τον ο̟οίο κατατέθηκε. 
12) ̟οσό 120,00 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό τη ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή εργατικών δυο ατόµων για δυο ηµέρες για τακτο̟οίηση των υλικών 
̟ου µεταφέρθηκαν α̟ό το ΚΤΕΟ Αλιάρτου. 
13) ̟οσό 183,27 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή της δικηγόρου Σοφίας Ελευσινιώτη, για ̟αράσταση-̟ροτάσεις της 
Π.Ε Βοιωτίας στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, δικάσιµος 22-01-2014 κατά του 
Στυλιανού Λεβέντη.  
14) ̟οσό 549,81 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Βασιλείου Σοφιώτη, για ̟αράσταση-̟ροτάσεις της 
Π.Ε Βοιωτίας στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, δικάσιµος 23-10-2013, για τις 
υ̟οθέσεις δύο ̟ροσφυγών της εταιρείας «Αφοί ∆εληγιαννούλη Ε.Π.Ε» και της 
̟ροσφυγής του Πέτρου Πρασσά την δικάσιµο της 16-01-2014.      
15) ̟οσό 602,70 € συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 
871, για ̟ληρωµή του δικηγόρου Στέργιου Λυµ̟ερδό̟ουλου, για ̟έντε ̟αραστάσεις-
̟ροτάσεις της Π.Ε Βοιωτίας στο Μονοµελές ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, α) 
δικάσιµος 10-10-2013 για τις υ̟οθέσεις Πρασσά Πέτρου και Τσουρέλη Αριστείδη, β) 
δικάσιµος 07-11-2013 για την υ̟όθεση Αικατερίνη Πα̟αδηµητρίου και γ) δικάσιµος 05-
12-2013 για τις δύο υ̟οθέσεις Γεωργίου Ιωάννη.  
16) Ανάληψης ̟οσού 30.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 515, για τις ανάγκες 
̟ληρωµής των µικτών κλιµακίων ελέγχων και άλλων δα̟ανών της Π.Ε. Βοιωτίας. 
17) Ανάληψης ̟οσού 30.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 711, για τις ανάγκες 
̟ληρωµής οδοι̟ορικών των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Βοιωτίας, για το έτος 2014.  
Οι κ.κ. Αναστάσιος Χρονάς και Περικλής Καραΐσκος δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλες τις 
δα̟άνες, ̟λην της µε α/α 6, για την ο̟οία ψηφίζουν το ½ της δα̟άνης. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 257 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικών – κατακύρωση α̟οτελέσµατος του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υ̟οθεµελίωσης 
γέφυρας δρόµου ̟ρος Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 225/13-02-2014 
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. 1/21-1-2014 και 1α/31-1-2014 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες υ̟οθεµελίωσης 
γέφυρας δρόµου ̟ρος Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 24.600,00 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 της ανοικτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
σαράντα ε̟τά τοις εκατό (47,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 258 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη α̟όφασης για την ανάθεση του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον 
οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
50.000,00 € µε Φ.Π.Α., µετά την υ̟΄αριθµ. 11/20/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του 
άρθρου 18 ν.2218/1994. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2565/2013/21-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
καθώς και την υ̟΄αριθµ. 11/20/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 
ν.2218/1994, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και, λαµβάνοντας υ̟όψη την αναγκαιότητα λήψης νέας 
α̟όφασης, δεδοµένου ότι η ̟ροηγούµενη υ̟΄αριθµ. 1056/4-9-2014 ακυρώθηκε α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 ν.2218/1994, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Α̟οδέχεται την α̟ό 21-2-2014 εισήγηση της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Κλειδί - Προυσός - Καστανιά», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ» ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
σαράντα ένα τοις εκατό (41,00%). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 259 
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ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
21726/1345/21-2-2014 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 370,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για ασφάλιστρα 
(διάρκειας ενός έτους) για το υ̟. αριθµ. ΚΗΥ 6250 αυτοκίνητο της Π.Ε Εύβοιας.  
2. την ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ̟ροµήθεια ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής για το ΚΗΙ 
8805 όχηµα φορτηγό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 
0861 = 528,90 € µε Φ.Π.Α. (̟λανιάρισµα κα̟ακιού, φρεζάρισµα κα̟ακιού, εξαγωγή 
κα̟ακιού, ε̟ανατο̟οθέτηση κλ̟) και  ΚΑΕ 1321 =  405,90 €  µε Φ.Π.Α. (φλάτζες, 
µ̟ουζί, βίδες κα̟ακιού, βαλβίδα λαδιού, βαλβίδες εξαγωγής κ.λ.̟.) (Έγγρ. 
16096/790/10-2-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
3. ̟οσό 307,50 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0861, για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών για το ΖΚΤ 1111 όχηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (εξαγωγή κοµ̟λερ 
γερανού, αλλαγή σωληνάκια αέρος, αλλαγή ταχυσυνδέσµων, καθαρισµός κυκλώµατος 
ψυγείου µηχανής). (Έγγρ. 16092/789/10-2-14 ∆/νσης Τεχνικών Έργων). 
4. ̟οσό 300,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0899, ως αµοιβή για τον 
καθαρισµό των υ̟. αριθµ. ΚΗΗ 6100, ΚΗΗ 4805, ΚΗΗ 4806, ΚΗΥ 6249, ΚΗΥ 6250, 
ΚΗΙ 5261, ΚΗΙ 8850 αυτοκινήτων της Π.Ε. Εύβοιας.  
5. ̟οσό 4.097,58 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Νοεµβρίου 2013 (Έγγρ. 15201/740/6-2-14 ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων). 
6. ̟οσό 95,01 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1723, για ̟ροµήθεια 
δέκα τεµαχίων ̟οντίκι Logitech optical mouse B110 USB του τµ. Πληροφορικής.  
7. ̟οσό 552,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0892, ως δικαστική δα̟άνη και 
εισφορά 20% υ̟έρ Τ.Α.Χ.∆.Ι.Κ, σύµφωνα µε την υ̟. αριθµ. 4430/2009 α̟όφαση του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. 
8. ̟οσό 1.137,60 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά τµ. 
Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνών Μαρτίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 
20214/1259/18-2-14 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας). 
9. ̟οσό 9,78 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 5244, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνός Αυγούστου 2013 (Έγγρ. 2417/18-2-14 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
10. ̟οσό 271,80 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711, για οδοι̟ορικά της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µηνών Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2013 (Έγγρ. 
2411/18-2-14 ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής). 
11. ̟οσό 2.364,55 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 3199, ως ε̟ιστροφή µη 
αναλωθέντων ̟οσών του Προγράµµατος Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων στο βαµβάκι 
έτους 2013. 
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Β. ∆ιορθώνει: 
1. την υ̟΄αριθµ. 1573/19-12-2013 α̟όφασή της (̟ρακτικό 37/2013, θέµα 49ο), ως ̟ρος 
το ̟οσό της δα̟άνης µε α/α 21, α̟ό το λανθασµένο «3.000,00 €»,  στο ορθό «3.469,31 €» 
- ̟ου αφορά δα̟άνη α̟οζηµίωσης για τη διενέργεια ε̟ιθεωρήσεων µετα̟οιητικών 
δραστηριοτήτων της ∆/νσης Ανά̟τυξης έτους 2013. 
2. την υ̟ άριθµ. 99/2-1-2014 α̟όφασή της (̟ρακτικό 3/2014, θέµα 34ο), ως ̟ρος το 
̟οσό της δα̟άνης µε α/α 5, α̟ό το λανθασµένο «7.027,00 €», στο ορθό «10.569,19  €» - 

λόγω µη σωστού υ̟ολογισµού των τόκων υ̟ερηµερίας και ε̟ι̟λέον για δα̟άνες 
δικαστικών ε̟ιµελητών ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό την ε̟ίδοση αντιγράφων των σχετικών 
α̟οφάσεων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 260 
 
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 166/2014 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για την σύµβαση της µελέτης: 
«Μελέτη βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Νοµού Φθιώτιδας», Π.Ε. 
Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
22575/1199/24-02-2014 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 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 166/10-2-2014 α̟όφασή της (̟ρακτικό 4/2014, θέµα 63ο), διότι 
εκ ̟αραδροµής ανεγράφη λανθασµένα ο τίτλος της µελέτης ως: «Μελέτη βελτίωσης 
ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Νοµού Φθιώτιδας», στην υ̟΄αριθµ. 8991/359/24- 01-
2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, αντί του ορθού «Μελέτη 
βελτίωσης ε̟αρχιακού δρόµου ∆άφνη – όρια Νοµού Φωκίδας». 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 261 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδός 
Αταλάντη – όρια Ν. Φθιώτιδας», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
18907/817/14-02-2014 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 τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδός Αταλάντη – όρια 
Ν. Φθιώτιδας», Π.Ε Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 2.800.000,00 € µε Φ.Π.Α., δα̟άνης 
1.753.050,89 € µε Φ.Π.Α. ό̟ως συντάχθηκε α̟ό την Υ̟ηρεσία µας ε̟ί ̟λέον κατά 

100.239,91 € µε το ̟οσό της σύµβασης, ό̟ως έχει συνταχθεί και ελεγχθεί. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 262 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δα̟άνης, τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού της ̟ροµήθειας: «Σύστηµα διαχείρισης στόλου µηχανολογικού 
εξο̟λισµού της Π.Ε. Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.800,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18376/779/13-
2-2014 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 
Την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ληφθεί υ̟΄ όψιν ̟ροηγούµενη σχετική µε το 
θέµα α̟όφαση της Οικ. Ε̟ιτρο̟ής και να ε̟ανέλθει µε νέα εισήγηση σε ε̟όµενη 
συνεδρίαση. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 263 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου: «Οδός Ρα̟ταίοι 
– Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17728/872/Φ.Ε./12-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄αριθµ. 5884/18-11-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχ/κης 
Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης του έργου «Οδός Ρα̟ταίοι – Ν. Στύρα – 
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 εώς Χ.Θ. 16+499,33) - (Συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας, µέχρι 30-9-2014, 
λαµβάνοντας υ̟όψη τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αναγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο ως 
εξής: ‘’ …… δεδοµένου ότι δεν τρο̟ο̟οιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη 
κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, ̟αραµένουν ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στην αρχική 
σύµβαση, υ̟ό τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις, οι ο̟οίες α̟οτυ̟ώνονται στα ε̟ι µέρους ερωτήµατα της 
λίστας ελέγχου τρο̟ο̟οίησης σύµβασης ̟ου ε̟ισυνά̟τονται: 
1. Λαµβάνοντας υ̟όψη και την µε αρ. ̟ρωτ. 1253/24-9-2013 (5192/27-9-2013) έκθεση 
α̟οτελεσµάτων ελέγχου της Ε∆ΕΛ θα ̟ρέ̟ει ο ανάδοχος να υ̟οβάλει τρο̟ο̟οιηµένο 
χρονοδιάγραµµα εργασιών, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να τηρηθεί αυστηρά µε ευθύνη της διευθύνουσας 
υ̟ηρεσίας, για την α̟ρόσκο̟η ολοκλήρωση του έργου εντός του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου, εντός 
του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου και µε την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού 
αντικειµένου. 
2. Η ̟αρούσα σύµφωνη γνώµη αφορά στη νοµιµότητα της έγκρισης ̟αράτασης ̟εραίωσης 
εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08 – αρθρ. 48 – ̟αρ. 8 και όχι την ε̟ιλεξιµότητα 
της ̟ράξης στα ̟λαίσια του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί 
στα ̟λαίσια της ε̟αναξιολόγησης της ̟ράξης, ό̟ως ̟ροτείνεται και α̟ό την έκθεση ελέγχου της 
Ε∆ΕΛ.  
Ε̟οµένως α̟αιτείται η α̟οστολή τρο̟ο̟οιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την 
ε̟αναξιολόγηση της ̟ράξης.’’ 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 264 
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1087/25-2-2014 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να ε̟ανεισαχθεί σε ε̟όµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε νέα αιτιολογηµένη εισήγηση και µε ακριβή χρονολογικό 
̟ροσδιορισµό, όσον αφορά στις έκτακτες ̟αρεµβάσεις.                                     
Οι κ.κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης και Γεώργιος Ζιώγας δήλωσαν ότι διαφωνούν µε την 
αναβολή του θέµατος, διότι θεωρούν αναγκαίο να ε̟ισ̟ευτούν οι ̟ληρωµές των έργων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 265 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοι̟ών συµβατικών τευχών                 
δηµο̟ράτησης του  έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β φάση) α̟ό 7+800 έως 
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 661/25-2-2014 
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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Οδός Νεοχωράκι - Τανάγρα (Β φάση) α̟ό 7+800 έως 
12+600», χρήσης 2014, Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 7.500.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε 
ανοιχτή δηµο̟ρασία, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 266 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18099/893/13-
2-2014 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν για αγορά, ε̟ισκευή,  
συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω: 
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1. ̟οσό 2.719,46 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την ̟ληρωµή 
λογαριασµών ∆.Ε.Η.  
2. ̟οσό 79,33 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την ̟ληρωµή οδοι̟ορικών 
1 υ̟αλλήλου για τον µήνα Φεβρουάριο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ 
Κτηνιατρικής. 
3. ̟οσό 768,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
µελανιών για τους εκτυ̟ωτές, φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα, fax, της ∆/νσης Α/βάθµιας 
εκ̟αίδευσης (ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ).  
4. ̟οσό 75,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
τόνερ για τον εκτυ̟ωτή Samsung ml-3310nd της ∆/νσης Υγείας κ Κοινωνικής 
Μέριµνας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ. Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
5. ̟οσό 1.000,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 0874, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας τρα̟εζών για εγγυητικές ε̟ιστολές έτους 2014.  
6. ̟οσό 255,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
τριών τόνερ για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης ∆ιοικητικού –Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ). 
7. ̟οσό 85,37 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0826, για την ̟ληρωµή λογαριασµού 
Vodafone της κας Αντι̟εριφερειάρχη α̟ό 11/1/2014 έως 10/2/2014.  
8. ̟οσό 1.476,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας και το̟οθέτησης 2 ζαντών και 2 ελαστικών του ΚΗΗ 1611 της ∆/νσης 
τεχνικών έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
9. ̟οσό 1.476,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας και το̟οθέτησης 2 ζαντών και 2 ελαστικών του ΚΗΗ 1609 της ∆/νσης 
τεχνικών έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ). 
10. ̟οσό 246,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής και ̟ροσαρµογή 1  ρακόρ και συγκόλληση ψυγείου του ΚΥ 5898 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
11. ̟οσό 216,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (τά̟ες δεξαµενών, λάστιχα εφαρµογής) του ΚΥ 7402 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
12. ̟οσό 446,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ανταλλακτικών (τακάκια, βαλβολίνες, λάδια, φίλτρο ̟ετρελαίου, φίλτρο 
αέρος, φίλτρο λαδιού, καθαριστικά φρένων, ̟αραφλού) του ΚΗΗ 1601 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ). 
13. ̟οσό 1.160,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
ε̟αναφοράς του κουβά στη θέση εργασίας και ̟ροµήθεια 2 ̟λαϊνών τζαµιών του ΙΧ 
100967 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ). 
14. ̟οσό 516,60 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας σωληνάκια µ̟εκ Renault του ΙΧ 93436 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
(ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ). 
15. ̟οσό 975,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας 1 ελαστικού του ΚΥ 7401 της ∆/ νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΝΑΡΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ). 
16. ̟οσό 615,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής χαλύβδινων οδηγών λε̟ίδων – κοχλιών συγκράτησης οδοντωτού µοχλού, 
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κατασκευή εξολκέα – δίσκου καταστροφέα και στηριγµάτων του ΚΗΗ 1610 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
17. ̟οσό 492,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής σωλήνων υψηλής ̟ίεσης R9 4 τεµάχια, R2 3 τεµάχια του ΚΗΗ 1610 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
18. ̟οσό 221,40 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής σωλήνων υψηλής ̟ίεσης 1,20µ, συγκολλήσεις ρηγµάτων τρά̟εζας 
µαχαιριού του ΚΥ 7401 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
19. ̟οσό 1.045,50 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή 
κατασκευής οδοντωτού βραχίονα ̟εριστροφής, οδοντωτό µοχλό ̟εριστροφής, διάνοιξη 
όλων και σ̟ειρωµάτων Μ10 και κατασκευή κεντρικού κοχλία Μ32 του ΚΗΗ 1610 της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΦΑΚΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ). 
20. ̟οσό 90,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την ̟ληρωµή ̟ροµήθειας 
1 µ̟αταρίας του ΚΥ 7901 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ). 
21. ̟οσό 86,10 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή 
ηλεκτρολογικών εργασιών (ε̟ισκευή ρελαντί, ε̟ανα̟ροσδιορισµός, βασική ρύθµιση) 
του ΚΥ 7933 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).       
22. ̟οσό 425,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας τόνερ και µελάνια της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ 
ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ) 
23. ̟οσό 430,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας µελανιών της ∆/νσης Β/βάθµιας Εκ̟αίδευσης (ΣΜΑΡΑΓ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
24. ̟οσό 485,85 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για την αντίκρουση της α̟ευθυνόµενης ̟ρος το Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Άµφισσας αίτησης αναστολής εκτελέσεως του Πα̟αγεωργίου Πέτρου (Πλάζ Καλαφάτη 
Γαλαξιδίου) (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
25. ̟οσό 729,39 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για την αντίκρουση της α̟ευθυνόµενης ̟ρος το Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Άµφισσας αγωγής για ανα̟ροσαρµογή µισθώµατος του Πα̟αγεωργίου Πέτρου (Πλάζ 
Καλαφάτη Γαλαξιδίου) (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
26. ̟οσό 630,99 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για την αντίκρουση της α̟ευθυνόµενης ̟ρος το Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Άµφισσας ανακο̟ής (διαδικασία µισθωτικών διαφορών) του Πα̟αγεωργίου Πέτρου 
(Πλάζ Καλαφάτη Γαλαξιδίου) (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ). 
27. ̟οσό 1.206,63 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για ̟αράσταση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στην ̟ροσφυγή της ΑΤΛΑΣ 
ΑΤΕΒΕ (ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ). 
28. ̟οσό 771,21 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0871, για την ̟ληρωµή αµοιβής 
δικηγόρου για ̟οινική υ̟όθεση - νοµική υ̟οστήριξη του ∆ιευθυντή Τεχνικών έργων 
Π/Ε Φωκίδας Φωτό̟ουλου Α̟όστολου στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Άµφισσας 
(ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ). 
29. ̟οσό 72,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899, για την ̟ληρωµή ̟αραβόλων 
ΚΤΕΟ για τα υ̟ηρεσιακά αυτοκίνητα ΚΗΥ 7901, ΚΗΥ 7933. 
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30. ̟οσό 84,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την ̟ληρωµή ̟λυσίµατος 
των υ̟ηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΗΥ 7933, ΚΗΥ 7934, ΚΗΥ 7901, ΚΗΥ 7902, ΚΗΥ 7903, 
ΚΗΗ 1629 (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ). 
31. ̟οσό 130,00 € α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1231, για την ̟ληρωµή 
̟ροµήθειας ειδών καθαριότητας στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Φωκίδας (ΒΟΡΡΙΑΣ). 
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τις δα̟άνες µε α/α 24,25,26. 
 
    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 267 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18496/921/14-
2-2014 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 την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής (Χ.Ε.Π.) έτους 2014 της Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟οσού 559,00 €, στο όνοµα του υ̟ολόγου Κολοβού Ηλία, υ̟αλλήλου του 
τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, για την 
µεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας του ΚΥ – 5887 και ΚΥ – 5886 της ̟ρώην Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Φωκίδας και Ν.Τ. Φωκίδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την 
έκδοση έγκρισης τύ̟ου και άδειας κυκλοφορίας του µηχανήµατος έργου 
CATERPILLAR 215B. Η δα̟άνη θα βαρύνει την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0899. 
Ηµεροµηνία α̟όδοσης αυτού ορίζεται η 31-12-2014. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 268 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ̟αροχής εργασίας για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες 
Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νοµού», Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
23308/1263/25-02-2014 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 δα̟άνη, ύψους 6.000,00 € µε Φ.Π.Α. ̟ερί̟ου, και την ̟αροχή υ̟ηρεσίας 
για την εκτέλεση του έργου: «Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο του Νοµού», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, στην εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΜΕΪ∆ΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την έντεχνη και έγκαιρη 
εκτέλεση του έργου. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 269 

 
ΘΕΜΑ 32ο: 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. 651/25-2-2014 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
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το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ίστωσης α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
(ΠΟΣΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. σε 

ΕΥΡΩ) 

1 ∆α̟άνη για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών µηχανολογικού 
εξο̟λισµού  των µηχανηµάτων και  οχηµάτων της  ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας. (3.250,21 ΕΥΡΩ) 
 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗ
ΤΟΥ 

ΑΡΙΘ. 
ΑΥΤΟΚΙ
ΝΗΤΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 12,33 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362    ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1  35,67 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΡΕΣ 
2   49,20 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

1 268,14 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

1 41,82 

ΣΥΝΟΛΟ (1Ο )   407,16 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3797 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
GOODYEAR ALL 
WEATHER 4*4 

4 410,82 

ΣΥΝΟΛΟ (2Ο )   410,82 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 9367 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
MICHELIN 
ENERGY 

4 285,36 

ΣΥΝΟΛΟ (3Ο )   285,36 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3796 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
GOODYEAR ALL 
WEATHER 4*4 

4 410,82 

ΣΥΝΟΛΟ (4Ο )   410,82 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3796 ΑΝΤΛΙΑ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

 381,30 

3.250,21 
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ΣΥΝΟΛΟ (5Ο )   381,30 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡ
ΑΣ 

ΚΥ 3157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 172,20 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΥ 459 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 332,10 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 
9376 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 295,20 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΥ 460 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 92,25 

ΣΥΝΟΛΟ(6Ο) )   891,75 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 9373 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 30,00 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΙ 4379 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 95,00 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3154 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 10,00 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΙΧ 123350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 18,00 

ΠΡΟΩΘΗΤΗ
ΡΑΣ 

ΚΥ 3157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 310,00 

ΣΥΝΟΛΟ(7Ο) )   463,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.250,21 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 517/18-2-2014,565/24-2-2014 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1321 

 
2 

∆α̟άνη για την αµοιβή για την συντήρηση και ε̟ισκευή 
µεταφορικών µέσων ξηράς για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. 
Ευρυτανίας (2.490,80 ΕΥΡΩ) 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑ  ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     49,20 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 4362     147,60 

ΣΥΝΟΛΟ (1Ο)  196,80 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 3796 159,90 
ΣΥΝΟΛΟ (2Ο)  159,90 

ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 9373 70,00 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 3157 10,00 

ΣΥΝΟΛΟ (3Ο)  80,00 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 4374 246,00 
ΣΥΝΟΛΟ (4Ο)  246,00 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΥ 459 399,75 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΗΥ 9376 24,60 

ΣΥΝΟΛΟ (5Ο)  424,35 

2.490,80 
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ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 3157 350,00 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 3157 184,50 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 3157 369,00 

ΣΥΝΟΛΟ (6Ο)  984,00 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΥ 460 92,25 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΙΧ 93851 98,40 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΚΗΥ 9370 98,40 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΚΗΙ 4379 110,70 

ΣΥΝΟΛΟ (7Ο)  399,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.490,80 

Σχετ. έγγραφο: το υ̟.αριθµ. 517/18-2-2014,565/24-2-2014 έγγραφα 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 
0861 

3 ∆α̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (300,00 ευρώ), για την ̟ροµήθεια 
κολώνων dexion για την ̟ροέκταση ραφιών του αρχείου του 
κεντρικού καταστήµατος της ΠΕ Ευρυτανίας  
Σχετ. αριθµ.. 517/18-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 
1699 

300,00 

4 ∆α̟άνη  για διάθεση ̟ίστωσης για την ̟ροµήθεια γραφικής ύλης 
και µελανών για τις ανάγκες όλων των ∆ιευθύνσεων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας   
Σχετ. αριθµ.  517/18-2-2014  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού.                
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073, ΚΑΕ 
1111 

12.000,00 

5 ∆α̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (600,00 ευρώ) για την ̟ροµήθεια 
ειδών εστίασης, στεφάνων ̟ρος κατάθεση στα µνηµεία των ηρώων, 
ηχητικών εγκαταστάσεων και ανθοστολισµού της Π.Ε. Ευρυτανίας , 
εν όψει του εορτασµού της 25ης Μαρτίου . 
Σχετ. αριθµ.  565/24-2-2014  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
5161 

600,00 

6 ∆α̟άνη για διάθεση ̟ίστωσης (467,40 ευρώ) για την ̟ροµήθεια 
κτηνιατρικού υλικού το ο̟οίο  είναι α̟αραίτητο στην εφαρµογή 
του ̟ρογράµµατος βρουκέλλωσης αιγο̟ροβάτων – βοοειδών κλ̟ 
Σχετ. αριθµ.  565/24-2-2014  έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 
1214 

467,40 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 270 

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΗ-5Δ6



 31 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟άνης & δηµο̟ράτησης µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό του έργου:  
«Α̟οκατάσταση οδού ̟ρος Τ.Κ. Γουλεµίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
40.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 18723/799/14-
02-2014 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου:  «Α̟οκατάσταση οδού ̟ρος Τ.Κ. Γουλεµίου», Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη 40.000,00 € µε  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει τον διαγωνισµό. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 271 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού 
του έργου: «Α̟οκατάσταση ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου ∆ελφών», Π.Ε. 
Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
23345/1280/25-02-2014 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: 
α) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση ερείσµατος και ̟ρανών έναντι µουσείου 
∆ελφών», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε τρό̟ο ε̟ιλογής το 
σύστηµα µε ενιαίο ̟οσοστό έκ̟τωσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 609/85 και το 
άρθρο 5 του Ν. 3669/08. 
β) την διακήρυξη και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ) την δα̟άνη ̟οσού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α. α̟ό ̟ιστώσεις ΚΑΠ 2013 για την εκτέλεση 
του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την δηµο̟ρασία. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 272 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Συνολική έγκριση δα̟άνης για την ε̟ισκευή του µηχανήµατος έργου D8N 
(KY 5886), Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
23359/1282/25-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και την α̟ό 19-2-2014 Τεχνική Έκθεση, σχετικά µε την κατάσταση των 
µηχανηµάτων ̟ου να ̟ιστο̟οιεί την αιτούµενη δα̟άνη, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
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ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη συνέχεια, ̟αρείχαν ̟εραιτέρω 
διευκρινίσεις οι κ.κ. Ελένη Πολυζώη, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και Βαϊάνου Παγώνα, υ̟άλληλος της ίδιας ∆/νσης. 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις υ̟΄αριθµ. 338/4-04-
2013, 1162/14-10-2013 και 1458/2-12-2013 α̟οφάσεις της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε 
τις ο̟οίες εγκρίθηκαν τµηµατικά δα̟άνες, συνολικού ̟οσού 43.997,85 €, για εργατικά 
και υλικά ε̟ισκευής του ̟ροωθητήρα CATERPILLAR D8N ΚΥ 5886 της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας και ̟ροκειµένου να εγκριθεί η συγκεκριµένη συνολική 
δα̟άνη α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, σύµφωνα µε τα όσα 
εξέθεσαν ανωτέρω οι υ̟ηρεσιακοί ̟αράγοντες της Π.Ε. Φωκίδας, η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή, 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τη συνολική δα̟άνη, ύψους 43.997,85 €, για εργατικά και υλικά ε̟ισκευής του 
̟ροωθητήρα CATERPILLAR D8N ΚΥ 5886 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 2 ̟αραγ.13 εδαφ. ββ/ΙΙ ….. «όταν 
̟ρόκειται τα ̟ρος ̟ροµήθεια αγαθά να σχετίζονται µε ̟ροστασία δικαιωµάτων α̟οκλειστικότητας 
̟ροβλέ̟εται η α̟ευθείας  ανάθεση».  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 273 
 
ΘΕΜΑ 36ο: 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. 1092/25-02-
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 ̟ληρωµή δα̟άνης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις και για ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών ως κατωτέρω:  
 

1 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια και το̟οθέτηση 
ελαστικών στο υ̟΄ αριθµ. ΚΗΗ 2716 και ΚΗΗ 2773 ε̟ιβατηγού 
αυτοκινήτου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
900,00 

2 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών 
σωλήνων ̟ιέσεως (µαρκούτσια), στεγανά για τις µ̟ουκάλες των 
µηχανηµάτων ΚΥ 5576 ΜΕ 104058, ΜΕ 5592, ΜΕ 5588, ΜΕ 10980, 

ΜΕ 5593 και ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
985,00 

 
 
 
 

3  Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για τα 
µηχανήµατα ΚΥ 5576 ΜΕ 104058, ΜΕ 5592, ΜΕ 5588, ΜΕ 10980, 

ΜΕ 5593 και ΜΕ 5594, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
800,00 
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4 Την  ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
̟ου αφορά το σύνολο των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
∆/νσης  Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
805,00 

 

5 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το 
µηχάνηµα ΜΕ 3833, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
985,00 

6 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το 
µηχάνηµα ΜΕ 3833 (εκχιονιστικό), της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
800,00 

7 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΚΗΗ 
2715 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
60,00 

8 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΚΗΙ 
4292 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
430,00 

9 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών για το ΚΗΙ 
4292 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0861 

 
70,00 

10 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το 
ΖΚΖ 8068 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
215,00 

11 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών των 
ΚΗΙ 4292, ΚΗΙ 4294 και ΚΥ 9841 ε̟ιβατηγών αυτοκινήτων, της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
550,00 

12 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το 
ΚΗΙ 4292 ε̟ιβατηγού αυτοκινήτου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
820,00 

13 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών για το 
µηχάνηµα ΜΕ 3833 (εκχιονιστικό), της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  1321 

 
720,00 

14 Την ̟ληρωµή δα̟άνης για την συλλογή, συσκευασία και 
µεταφορά για καταστροφή ε̟ικίνδυνων α̟οβλήτων (ληγµένων 
και υ̟αγορευµένων για χρήση εντοµοκτόνων φυτοφαρµάκων 
∆ακοκτονίας) της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της  Π.Ε. Φθιώτιδας (Ε̟ανέγκριση) 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ  0873 

 
 
 29.939,68 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 274 
 
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 84/24-02-2014 
έγγραφο του Γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη 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 τις µετακινήσεις του Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Βασίλειου 
Καραµ̟ά, ως εξής: 
 
1. Στις 09-01-2014 στην Αθήνα (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
2. Στις 15-01-2014 στην Λιβαδειά (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
3. Στις 22-01-2014 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
4. Στις 27-01-2014 στην Αιτωλοακαρνανία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 
5. Στις 29-01-2014 στην Λαµία (υ̟ηρεσιακοί λόγοι). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 275 
 

ΘΕΜΑ 38ο: Συνέχιση του διαγωνισµού και νέα ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των 
συµµετεχόντων για το έργο (υ̟ηρεσία): «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και 
διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση 
των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής 
̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 21816/704/21-
02-2014 και 25456/828/4-3-2014 έγγραφα της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµ-
µατισµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
διατύ̟ωσε την γνώµη του ως εξής:  

1.- Ο διαγωνισµός του έργου διεξήχθη στις 15-03-2013, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών την 14-03-2013, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη 
(Β΄ΜΕΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ̟αρ. Β.1.6 «Τό̟ος και 
χρόνος υ̟οβολής ̟ροσφορών», 

2.-  Οι ̟ροσφορές των συµµετεχόντων µε βάση τα ̟ροαναφερθέντα ίσχυαν και 
δέσµευαν τους υ̟οψήφιους µέχρι 15-09-2013. 

3.- Με την αρ. 1052/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ΠΣΕ εγκρίθηκε 
̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά 180 ηµέρες 
α̟ό την ε̟όµενη της ηµεροµηνίας λήξης τους, ήτοι ̟αράταση ισχύος µέχρι 15-03-2014.  

4.-  Η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό ένωση εταιρειών «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε – C.R.P 
Ε.Π.Ε», µε την µε αρ. ̟ρωτ. εισερχοµένου στην Υ̟ηρεσία 105803/3452/16-09-2013 
ε̟ιστολή της, α̟οδέχεται την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς της κατά 180 ηµέρες 
α̟ό την ε̟όµενη της ηµεροµηνίας λήξης της, και µε το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. εισερχοµένου στην 
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Υ̟ηρεσία 109183/3630/26-09-2013 έγγραφο της ένωσης εταιρειών «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε – 
C.R.P Ε.Π.Ε», κατατέθηκε ̟αράταση των αρχικών εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής 
α̟ό Eurobank EFG και ALPHA BANK µέχρι 30-05-2014.  

5.- Ε̟ίσης, µε το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. εισερχοµένου στην Υ̟ηρεσία 111852/3741/04-
10-2013 έγγραφό της, η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία «ICAP ADVISORY 
A.E», α̟οδέχεται την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς της µέχρι 15/03/2014 και 
ταυτόχρονα ε̟ισυνά̟τει ̟αράταση ισχύος της αρχικής εγγυητικής ε̟ιστολής 
συµµετοχής της ALPHA BANK, µέχρι 30-04-2014.  

6.- Με την α̟ό 25-02-2014 αναφορά – υ̟όµνηµα η Ένωση εταιρειών «ΗΡΩΝ 
Τσάµης ∆. – Μαντές K. O.E – NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 
Α.Ε.» ισχυρίζεται ότι το ̟ρακτικό της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε το ο̟οίο ̟αρατάθηκε 
η ισχύς των ̟ροσφορών, της ̟αραδόθηκε µετά την λήξη των ̟ροσφορών και 
ε̟ικαλούµενη τα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης και της Νοµοθεσίας: α) ∆ηλώνει ότι 
α̟οδέχεται την ̟αράταση της ̟ροσφοράς της, β) Θεωρεί όλες τις ̟ροσφορές ̟αράτυ̟ες 
(αφού δεν ̟ροηγήθηκε αίτηµα της αναθέτουσας αρχής), γ) Ε̟ισηµαίνει ότι δεν έχει 
γίνει καµιά διαδικασία α̟οβολής της α̟ό την διαδικασία, ελλείψει α̟οστολής 
̟αράτασης ισχύος ̟ροσφοράς, ε) Α̟οδίδει ευθύνες στην αναθέτουσα αρχή για 
̟αράτυ̟η διαδικασία και ζητά την συνέχιση του διαγωνισµού µε την α̟οδοχή της 
̟ροσφοράς της, ή την µαταίωση του διαγωνισµού λόγω ̟αράβασης της διαδικασίας. 

Στη ∆ιακήρυξη του έργου «Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ̟αρ. Β.1.4» και ιδιαίτερα στο Π∆.118/2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου», στο άρθρο 13:  «Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών» ορίζονται τα  
ακόλουθα: 1. «Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους ε̟ί εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή την ̟ρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να ̟αρατείνουν την 
ισχύ των ̟ροσφορών τους, σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 και α̟οδέχθηκαν την ̟αράταση, 
οι ̟ροσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το ε̟ι̟λέον αυτό χρονικό 
διάστηµα. 2. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό τη 
διακήρυξη, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 3. Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται 
εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη διακήρυξη. Μετά 
τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, τα 
α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού υ̟οχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
ο̟ότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν, είτε να ̟αρατείνουν την 
̟ροσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, ̟αράταση της 
̟ροσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται 
µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους».  

2.- Ε̟ίσης στη ∆ιακήρυξη ΜΕΡΟΣ Β΄- ̟αρ. Β.3.3 «Ισχύς Προσφορών», ό̟ου 
ορίζονται τα εξής: «Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψήφιους Αναδόχους για έξι 
(6) µήνες α̟ό την ε̟όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής τους. Προσφορά ̟ου 
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ̟ορεί να 
̟αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Περιφέρεια ̟ριν α̟ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι 
(6) µηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ̟ορεί να γίνει και 
µετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α̟οδεχτεί. Οι 
υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να α̟οσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την 
κατάθεσή της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Προσφορά ή µέρος της α̟οσυρθεί, ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος 
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υ̟όκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκ̟τωση και α̟ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  
κατά̟τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ̟ωση ή δικαστική ενέργεια.» 

3.- Περαιτέρω, µε την 2047/2010 Α̟όφασή του το VI Τµήµα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ανακάλεσε εν µέρει την Πράξη αυτή και έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή 
νοµίµως ̟ροέβη στην κατακύρωση είδους στην συµµετέχουσα στο διαγωνισµό εταιρεία 
και µετά την υ̟έρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου ισχύος της ̟ροσφοράς της 
ατοµικής ε̟ιχείρησης, δεδοµένου ότι η εν λόγω µειοδότρια ατοµική ε̟ιχείρηση όχι 
µόνο δεν ̟ροέβαλλε αντιρρήσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, αλλά α̟οδέχθηκε την ̟αράταση της ισχύος της ̟ροσφοράς της και η ίδια 
είχε έννοµο συµφέρον για την κατάρτιση της ε̟ίµαχης σύµβασης. Κρίθηκε ε̟ι̟λέον ότι 
τα χρονικά όρια της ισχύος των ̟ροσφορών έχουν τεθεί υ̟έρ των διαγωνιζοµένων, 
̟ράγµα ̟ου σηµαίνει ότι ο µειοδότης υ̟οχρεούται να α̟οδεχτεί το α̟οτέλεσµα του 
διαγωνισµού και να συνάψει τη σχετική σύµβαση, µε τις τιµές και τους όρους της 
̟ροσφοράς του, µόνον εάν δεν έχει ακόµη ̟αρέλθει ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών 
̟ου ορίστηκε µε τη διακήρυξη ή ο χρόνος µέχρι του ο̟οίου µ̟ορεί νοµίµως να 
̟αραταθεί η ̟ροσφορά του, ήτοι χρονικό διάστηµα ίσο, κατ' ανώτατο όριο, µε το 
̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη διακήρυξη. Ο διαγωνισµός µαταιώνεται αυτοδικαίως, µόνον 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου όχι α̟λώς έχει ̟αρέλθει ο χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς και της 
νόµιµης ̟αράτασής της, αλλά και ο µειοδότης, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, δεν 
δέχεται ̟λέον την κατακύρωση. Μετά δε την εξάντληση των ̟αρα̟άνω χρονικών 
ορίων η τυχόν εκδιδόµενη κατακυρωτική α̟όφαση, δεν ̟άσχει εξ' αυτού του λόγου 
ακυρότητας, εφόσον οι υ̟οψήφιοι δεν ̟ροβάλλουν αντιρρήσεις και το συµφέρον 
της αναθέτουσας αρχής ε̟ιβάλλει τη συνέχιση του διαγωνισµού. 

Συνε̟ώς και εφόσον ο νόµος δεν θέτει χρονικά όρια και ̟ροθεσµία, για την 
α̟οδοχή του αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής, ̟ερί ̟αράτασης ισχύος των 
̟ροσφορών, οι δε ̟ροθεσµίες υ̟οβολής του αιτήµατος (̟ριν τη λήξη ισχύος των 
̟ροσφορών) έχουν ταχθεί υ̟έρ των διαγωνιζοµένων, ̟αρά το γεγονός ότι η 
αναθέτουσα αρχή και η αρµόδια υ̟ηρεσία, τυ̟ικώς δεν τήρησε την διαδικασία 
̟ροσκλήσεως (δια ειδικού αιτήµατος), ̟ρέ̟ει, για λόγους χρηστής διοίκησης  να γίνουν 
δεκτές οι αιτιάσεις της εταιρείας: «ΗΡΩΝ ΤΣΑΜΗΣ ∆. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. – ΝΑΜΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ως αυτές αναφέρονται στο α̟ό 
25-2-2014 Υ̟όµνηµα και να συνεχίσει (συµµετάσχει) αυτή  στο ε̟όµενο στάδιο 
αξιολόγησης των τεχνικών ̟ροσφορών, εφόσον  α̟οδέχεται την 1η ̟αράταση ισχύος 
̟ροσφορών µέχρι 15-03-2014 και ̟ροσκοµίσει αντίστοιχα και ̟αράταση ισχύος της 
εγγυητικής της ε̟ιστολής. 

Στη συνέχεια ̟αρείχε διευκρινήσεις α̟ό ̟λευράς υ̟ηρεσίας ο κ. Αντώνης 
Αντωνό̟ουλος, ̟ου ε̟ισήµανε ότι η ∆/νση Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της 
Π.Σ.Ε. είναι η ̟ιο νευραλγική Υ̟ηρεσία της Π.Σ.Ε., ότι υ̟άρχει έλλειψη ̟ροσω̟ικού 
και κρίνεται α̟αραίτητη η ̟ρόσληψη ιδιωτικών εταιρειών µε εξειδίκευση, για να 
̟ροχωρήσουν τα ε̟ενδυτικά ̟ρογράµµατα.  

Έ̟ειτα το̟οθετήθηκε το µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Χρονάς Αναστάσιος, ως 
ακολούθως: ‘’Στην συνείδηση µας έχει καταγραφεί ̟ως η Ε.Ε. είναι όργανο εξυ̟ηρέτησης 
µονο̟ωλιακών συµφερόντων. Παράγων ̟ροστασίας του κα̟ιταλιστικού κέρδους και της 
ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για αυτό τον λόγο διαφωνούµε µε την ̟ρόσληψη των 
συγκεκριµένων τεχνικών συµβούλων. Εφόσον η ̟λειοψηφία δεν α̟οδέχτηκε την ̟ρότασή µας, ο 
διαγωνισµός ̟ροχώρησε. Α̟ό θέση αρχών τον ̟αρακολουθήσαµε και όταν χρειάσθηκε, 
̟ροασ̟ίζοντας τα συµφέροντα του λαού και χάριν του αδιάβλητου των διαδικασιών του, 
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̟αρεµβήκαµε. Εκείνο ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την σηµερινή εισήγηση είναι ότι ο νόµιµος χρόνος 
εξαντλείται 15 Μαρτίου του 2014. Ο νοµοθέτης ̟ροβλέ̟ει τη µαταίωση του διαγωνισµού εκτός 
και η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή κρίνει αιτιολογηµένα ̟αρακαλώ ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Αν ̟ροχωρήσουµε τη διαδικασία θα ̟ρέ̟ει να κόψουµε µια 
εταιρεία γιατί δεν έχει ̟ροσκοµίσει εγγυητική ε̟ιστολή. ∆εν ̟ροκύ̟τει όµως α̟ό ̟ουθενά ότι 
αυτή η ̟αράταση των ̟ροσφορών η ̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής ζητήθηκε α̟ό την 
υ̟ηρεσία. ∆εν ̟ροκύ̟τει ότι έχει α̟οσταλεί α̟ό την υ̟ηρεσία ένα έγγραφο για να ζητηθεί 
̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς και ̟αράτασης ισχύος της εγγυητικής ε̟ιστολής. Η ̟ιθανή 
κοινο̟οίηση της α̟όφασης της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής δεν α̟οτελεί στοιχείο. Μάλιστα ο 
νοµοθέτης ό̟ως ̟ροσδιορίζεται λέει ότι «η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται 
εγγράφως, εφόσον του ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της…». Με α̟λά 
λόγια ο νοµοθέτης ζητά αλληλογραφία η ο̟οία στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση δεν υ̟άρχει 
τουλάχιστον δεν καταγράφεται. Ε̟οµένως συνεχίζουµε τον ίδιο φαύλο κύκλο. ∆εν θέλω να 
µιλήσω για καθυστερήσεις και άλλα τέτοια. Ούτε θέλω να ε̟αναλάβω εκείνα ̟ου έχουµε ̟ει στο 
̟αρελθόν για το συγκεκριµένο θέµα. Όλοι µας εδώ µέσα καταλαβαίνουµε ότι υ̟άρχουν κενά ό̟ου 
οι ̟ροσφυγές στη δικαιοσύνη σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ̟ρόκειται να σταµατήσουν. Υ̟άρχει όµως 
και κάτι ακόµα. Ο συγκεκριµένος σύµβουλος θα είχε να κάνει µε την ̟ροετοιµασία του νέου 
ΕΣΠΑ. Αυτό ήδη εξελίσσεται. Έχουν καταλήξει. ∆εν µ̟ορούµε να µιλάµε δηλαδή για σύµβουλο 
ουσίας ̟λέον. Καιρός να σταµατήσουµε αυτό το ̟αραµύθι γιατί το συγκεκριµένο θέµα ̟ου έχουν 
διαχειριστεί κατά τέτοιο τρό̟ο όµως οδηγεί µαθηµατικά σε ̟ερι̟έτειες. Υ̟άρχουν κενά ̟ου δεν 
έχουν α̟αντηθεί ό̟ως για ̟αράδειγµα το ασυµβίβαστο για εταιρία ̟ου έχει τεθεί στο ̟αρελθόν και 
τώρα να καλύ̟τονται και καινούργια. Υ̟άρχουν υ̟ηρεσιακές ̟αραλείψεις. Σε κάθε ̟ερί̟τωση δεν 
θα µ̟ορούσα του α̟’ ό,τι εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Εκτιµώ ότι δεν ̟ρέ̟ει να δώσουµε 
καµία ̟αράταση, να µαταιωθεί αυτός ο διαγωνισµός για να σταµατήσει και ο φαύλος κύκλος ̟ου 
έχει δηµιουργηθεί µε το συγκεκριµένο θέµα. Θεωρώ ότι δεν εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον 
για τη συνέχιση του διαγωνισµού και ̟ολιτικά και ̟ρακτικά διότι δεν υ̟άρχει στοιχείο αιτιολογίας 
̟ου θα µ̟ορούσαν να θεµελιώσει το αντίθετο. Ακόµη η ̟ιθανή ̟αράταση ̟αρατείνει τις 
εκκρεµότητες, ̟αρατείνει τις εµ̟λοκές και δηµιουργεί συνθήκες εµ̟λοκής στη δικαιοσύνη και µια 
κάθε φάση.’’ 

Οι κ.κ. Περικλής Καραΐσκος, Γεώργιος Ζιώγας, Γεώργιος Μ̟αντούνας και Θωµάς 
Τουσιάδης δήλωσαν ότι συµφωνούν µε την ̟ροφορική εισήγηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Π.Σ.Ε. και ότι ο εν λόγω διαγωνισµός ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί, 
λαµβάνοντας υ̟όψη και τα ̟αρακάτω: 

α) ότι η ε̟ιτρο̟ή έχει ήδη α̟οφασίσει για την αναγκαιότητα του έργου ̟ου θα 
διευκολύνει τον ̟ρογραµµατισµό της ̟εριόδου 2014-2020 και αφορά και  ιδιωτικές 
ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να στηριχθούν, ώστε να ̟ροχωρήσει και ολοκληρωθεί κατά τον 
καλύτερο τρό̟ο  το ΕΣΠΑ και  

β) ότι θα υ̟άρξει ενίσχυση σε εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό και ̟ρογράµµατα, ενώ η 
στελέχωση της Περιφέρειας έχει µειωθεί κατά το 1/3, γνωστού όντος, ότι υ̟άρχει 
έλλειψη ̟ροσω̟ικού, 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση και εκτιµώντας ότι µε τη συνέχιση του εν λόγω 
διαγωνισµού, για τους άνω λόγους, εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον, η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Τη συνέχιση του διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, 
τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη 
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βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης 
̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. 
(συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), ̟έραν του ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης 
ισχύος των ̟ροσφορών, ̟ου λήγει την 15/03/2014, για ε̟ι̟λέον διάστηµα έξι µηνών, 
ήτοι µέχρι 15/09/2014. 
2. Α̟οδέχεται, για λόγους «χρηστής» διοίκησης, τις αιτιάσεις της εταιρείας: «ΗΡΩΝ 
ΤΣΑΜΗΣ ∆. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. – ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.», ως αυτές αναφέρονται στο α̟ό 25-2-2014 Υ̟όµνηµα και την 
συνέχιση της στο ε̟όµενο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών ̟ροσφορών, εφόσον η 
αιτούσα εταιρεία α̟οδέχεται την 1η ̟αράταση ισχύος ̟ροσφορών µέχρι 15-3-2014 και 
̟ροσκοµίσει αντίστοιχα και ̟αράταση ισχύος της εγγυητικής της ε̟ιστολής. 
3. Την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ̟ου έχουν 
ήδη α̟οδεχτεί την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς τους µέχρι 15/03/2014, µε 
ταυτόχρονη ̟αράταση των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής, σύµφωνα µε τις 
α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης του έργου, καθόσον υφίσταται λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος, αφού:  

α) Το µεγαλύτερο µέρος του ̟ρογράµµατος της νέας ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 
2014-2020 αφορά ε̟ενδύσεις και α̟αιτείται εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό (βάσει της 
̟ροκήρυξης ̟ροβλέ̟ονται τέσσερα άτοµα),  

β) Η ∆/νση Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού είναι η ̟ιο νευραλγική Υ̟ηρεσία 
της Π.Σ.Ε., έχει ελάχιστο ̟ροσω̟ικό και εντός του 2014 θα α̟οχωρήσουν δυο (2) ακόµη 
υ̟άλληλοι λόγω συνταξιοδότησης, 

γ) Θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει στήριξη των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων καθόσον θα 
α̟οτελέσουν έναν α̟ό τους βασικότερους µοχλούς ανά̟τυξης της Π.Σ.Ε. και της χώρας 
µας (το 1/3 των ε̟ιχειρήσεων της χώρας ευρίσκεται στην Στερεά Ελλάδα). 
4. Την α̟οσφράγιση των φακέλων των τεχνικών ̟ροσφορών την Πέµ̟τη 6-3-2014.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, για τους λόγους ̟ου ανέφερε στην ̟αρα̟άνω 
το̟οθέτηση του. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 276 
 

ΘΕΜΑ 39ο: Ανασυγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης του έργου (υ̟ηρεσίας): 
«Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών 
ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας 
ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 
578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α. ( εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 21575/697/20-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

   α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Αντικαθιστά τον κ. Παναγιώτη Ιωαννίδη, ανα̟ληρωµατικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής 
Αξιολόγησης των Α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών 
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δια̟ραγµάτευσης του έργου (υ̟ηρεσίας) «Σύµβουλος ε̟ιστηµονικής, τεχνικής και 
διαχειριστικής υ̟οστήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη βελτιστο̟οίηση 
των διαδικασιών διαχείρισης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στο ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και την ̟ροετοιµασία της Περιφέρειας ενόψει της ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής 
̟εριόδου 2014-2020», ̟ροϋ̟ολογισµού 578.100,00 € µε τον Φ.Π.Α., ̟ου συγκροτήθηκε 
µε την αριθµ. 203/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε τον Γρηγόρη 
Καλησιάκη, υ̟άλληλο της ∆Ι.Α.Π., σύµφωνα µε το υ̟΄ αριθµ. ̟ρωτ. 21556/694/20-02-
2014 ̟ρακτικό διενέργειας της δηµόσιας κλήρωσης. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, δηλώνοντας ότι, δεν συµφωνεί µε την 
ανασυγκρότηση της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης και δια̟ραγµάτευσης διότι έχει ζητήσει 
την µαταίωση του διαγωνισµού και δεν έχει ουσία. 
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Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης και των έκτακτων 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   Παναγιώτης Παρχαρίδης           Ζωή  Σύψα 

Περικλής Καραΐσκος   
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Θωµάς Τουσιάδης 
    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
    Γεώργιος Ζιώγας 
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