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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

         της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
             Αριθµός Πρακτικού 6 

  
Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 ̟.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. 327/21-2-2014 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα 
τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των 
κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5/17-2-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή 
θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Συνέχιση του διαγωνισµού και νέα ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των 
συµµετεχόντων για το έργο (υ̟ηρεσία): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και 
Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ανασυγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 
– 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας δήµων Ν. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 7232/374/2014 σύµβασης µεταφοράς µαθητών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 135266/5315/11-12-2013 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας 
µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..       
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή 
Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..        
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 135.337,91 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών 
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε 
̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής 
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Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 €  µε Φ.Π.Α..     
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Γεωργίου Χαριζανίδη 
του Στεργίου ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 
 
ΘΕΜΑ 19: 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.. 
 
ΘΕΜΑ 20: 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.. 
 
ΘΕΜΑ 21: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και 
διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 22: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 61/20-01-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ̟ρος τον τρό̟ο ̟ληρωµής της 
δα̟άνης συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση 
“International Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014)” στο Τελ Αβίβ – 
Ισραήλ (α̟ό 11 έως 12/2-2014).             
 
ΘΕΜΑ 23: Έγκριση δα̟άνης για τη  συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα (α̟ό 19 έως 22/3-2014).     
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Περικλής 
Καραΐσκος, Γεώργιος Μ̟αντούνας (α̟ουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των 
έκτακτων θεµάτων και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Αναστάσιος Χρονάς, 
Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος (α̟ουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των έκτακτων 
θεµάτων και του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη) και Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
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(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Ταξιάρχη Σκλα̟άνη). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και 
κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης και Ταξιάρχης 
Σκλα̟άνης, οι ο̟οίοι ανα̟ληρώθηκαν ως ανωτέρω, και Θωµάς Τουσιάδης, καθώς και 
το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού.  
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέα άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό 
Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 
α̟όφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
Ε̟ίσης στη συνεδρίαση ̟αρευρέθηκαν οι: 
1. Αναστάσιος Πα̟αναστασίου, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος, Υ̟οδοµών και Μεταφορών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
2. Ευθύµιος Καραΐσκος, Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
3. Βασίλειος Κύρκος, Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
4. Ευθυµία Τσιβελέκη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας, 
5. Αντώνης Αντωνό̟ουλος, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
6. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, 
7. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

Με την έναρξη της συνεδρίασης το τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής, κ. Αναστάσιος 
Χρονάς,  ζήτησε να ε̟αναδιατυ̟ωθεί, ̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα δεκτή και α̟ό τα 
υ̟όλοι̟α µέλη, η υ̟΄αριθµ. 167/10-02-2014 (̟ρακτικό 4/2014) α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης διενέργειας ανοικτού δηµόσιου διεθνούς 
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, µε δηµόσια σύµβαση, 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 3.111.160,21€, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και 
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης 50%, ώστε να συµ̟εριληφθεί ως ̟ρώτο στοιχείο στο 
α̟οφαντικό της σκέλος, σύµφωνα µε τα όσα κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης, και ̟ροκειµένου οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες να ̟ροσαρµόσουν τα στοιχεία τους 
µε βάση τη συγκεκριµένη α̟όφαση, το ̟αρακάτω:  
……………………………………………………………………………………………………… 

  
α̟οφασίζει οµόφωνα 

A. Εξαλείφει α̟ό το ∆.Α./Φ.Γ./7127/31-12-2013 (Α∆Α:ΒΛΓ27ΛΗ-6Γ2) έγγραφο της 
∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φθιώτιδας σχετικά µε τον τρό̟ο µεταφοράς µαθητών την 
εξαίρεση α̟ό την ̟αράγραφο 1 των µαθητών ̟ου έχουν αύξουσα σειρά α̟ό 1 έως 14, 
έτσι ώστε οι συγκεκριµένοι µαθητές να δικαιούνται µαθητικού δελτίου µεταφοράς µε 
δηµόσια συγκοινωνία, ό̟ως ̟ροβλε̟όταν στην ∆.Α/Φ.Γ/6676/04-12-2013 (Α∆Α: 
ΒΛ087ΛΗ-ΑΒΙ) βεβαίωση του τρό̟ου µεταφοράς των µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας 
Εκ̟αίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2013-2014.  
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Κατά τα λοι̟ά ισχύει η υ̟΄αριθµ. 167/10-02-2014 α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 204 

 

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 ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 
– 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 1552/19-12-2013 και 137/10-02-2014 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 46/20-01-2014 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  
 
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 205 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 
– 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
22322/1397/24-02-2014 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 
1. Εγκρίνει: 
α) το α̟ό 21-02-2014 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας, αναφορικά µε την ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2013 – 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
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2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, ό̟ως αυτά 
α̟οτυ̟ώνονται στον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  (∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ) 

221 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΆ 32,00 

2 Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑ∆ΑΣ-
ΑΙ∆ΗΨΟΣ-Λ.ΑΙ∆ΗΨΟΥ-
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. 

548 ΣΧΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 94,00 

 
3. Κηρύσσει άγονo τo ̟αρακάτω δροµολόγιο:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 ΚΟΤΣΙΚΙΑ-ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

549    

 
4. Εγκρίνει την α̟ευθείας ανάθεση των δροµολογίων: α) Σινασσός – Ιστιαία – Νέος 
Πύργος και ε̟ιστροφή, στον Ιωάννη Αβραµίδη, ιδιοκτήτη του ΤΑΕ 2624, µε το ̟οσό 
των 32,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., β) Κοτσικιά – Νέος Πύργος και ε̟ιστροφή. 
 
Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  έως 
30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, εάν, ̟ριν α̟ό τη λήξη τους, 
καταρτιστούν οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. 
Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν ̟ερισσότερα του ενός δροµολόγια, θα 
υ̟ογραφεί µε αυτόν ενιαία σύµβαση. 
Η συνολική δα̟άνη των ως άνω συµβάσεων, µετά τις κατά ̟ερί̟τωση εκ̟τώσεις,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014, δηλαδή έως τη 
µέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, (175), α̟ό 11-
9-2013 µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 27.447,70 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής: 
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Για το οικονοµικό έτος 2013:  11.574,59 € 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  15.862,94 € 
Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2014 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 206 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Ανάκληση των υ̟΄ αριθµ. 1552/19-12-2013 και 137/10-02-2014 
α̟οφάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την µεταφορά αντικειµένων - ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1097/25-02-
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 
1. Ανακαλεί: 
α) την υ̟΄ αριθµ. 1552/19-12-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης διενέργειας ̟ρόχειρου 
διαγωνισµού για την ε̟ιλογή αναδόχου για την µεταφορά αντικειµένων - 
ταχυµεταφορές, για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α., 
β) την υ̟΄ αριθµ. 137/10-02-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης – δέσµευση 
̟ίστωσης για την µεταφορά αντικειµένων – ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού, για την µεταφορά αντικειµένων – 
ταχυµεταφορές της Π.Ε. Φθιώτιδας, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη 
̟ροσφορά, διάρκειας ενός έτους α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης, 
β) το σχέδιο της διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί 
α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
γ) την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, ̟οσού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι συνολικά 
60.000€ + ΦΠΑ 23% = 73.800,00 €) για τη διενέργεια του συγκεκριµένου διαγωνισµού, η 
ο̟οία δα̟άνη κατανέµεται για το έτος 2014, ̟οσό 40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, και για το 
2015, ̟οσό 20.000, 00 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας - Π.Ε. Φθιώτιδας,  Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0823. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 207 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 46/20-01-2014 α̟όφασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Σ.Ε. και έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και των Συνεδρίων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας το 2014, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1096/25-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
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α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Ανακαλεί την υ̟΄ αριθµ. 46/20-01-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για 
α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
2. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού για την α̟οµαγνητοφώνηση των ̟ρακτικών 
των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, των Ε̟ιτρο̟ών, των Ηµερίδων και 
των Συνεδρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συµφερότερη τιµή, ̟ροϋ̟ολογισµού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 
γ) το σχέδιο της διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί 
α̟οτυ̟ώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, 
δ) την δα̟άνη – δέσµευση ̟ίστωσης, ̟οσού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι συνολικά 
60.000€ + ΦΠΑ 23% = 73.800,00 €) για τη διενέργεια του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
 
Η ανωτέρω δα̟άνη θα ε̟ιβαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό της  Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2014, 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0899. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 208 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 5/17-2-2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 5/17-2-2014 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 209 

 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων οι κ.κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας 
και Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή 
θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α. (εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την α) υ̟΄αριθµ. 
21425/264/20-2-2014 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος, β) τα υ̟’ αριθµ. 113589/3820/9-10-2013 & 123740/4196/1-11-2013 έγγραφα 
της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. και γ) όλα τα σχετικά έγγραφα 
του φακέλου, τα ο̟οία α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσης, και ̟εραιτέρω  
την α̟ό 07.08.2013 «ένσταση» της εταιρείας «NEXT COM A.E.», την α̟ό 09.08.2013 
̟ροδικαστική ̟ροσφυγή της  εταιρίας BOLD OGILVY & MATHER A.E.E., τις εξώδικες 
δηλώσεις και τα υ̟οµνήµατα της «NEXT COM A.E.».   

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 και ̟ροφορικά, ̟έραν των όσων αναφέρονται στην µε 
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αριθµό 21425/264/20-2-2014 έγγραφη γνωµοδότησή του, και α̟άντησε στις ερωτήσεις 
των µελών της Ε̟ιτρο̟ής.   

Ακολούθησαν το̟οθετήσεις, κατά τις  ο̟οίες ο κ. Αναστάσιος Χρονάς ζήτησε “τη 
µαταίωση του διαγωνισµού για τη διαφύλαξη του δηµόσιου συµφέροντος” και δήλωσε τα εξής: 
“Να θυµίσω ̟ως σταθερή θέση της ̟αράταξής µας είναι ̟ως η τουριστική ̟ροβολή είναι ευθύνη 
και υ̟οχρέωση των δηµόσιων υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ρέ̟ει να είναι καλά οργανωµένες, και όχι των 
εργολάβων. Γι΄αυτό και είµαστε κατά της ιδιωτικο̟οίησης και των εργολαβιών. Παράλληλα 
εκτιµούµε ̟ως, ό,τι σχετικό γίνεται, ̟ρέ̟ει να γίνεται ενιαία, ισορρο̟ηµένα και µε βάση έναν 
κεντρικό σχεδιασµό, ̟ου δεν ̟ρέ̟ει να υ̟οτιµά τις άλλες βασικές ̟αραγωγικές δυνατότητες της 
χώρας έναντι του τουρισµού. Με αυτό το σκε̟τικό είχαµε αρνητική θέση στο συγκεκριµένο θέµα 
αντι̟ροτείνοντας οι υ̟ηρεσίες της Περιφέρειας να στελεχωθούν ε̟αρκώς και να αναλάβουν την 
τουριστική ̟ροβολή. Η γνώµη, ωστόσο, της ̟λειοψηφίας ήταν διαφορετική. Έγινε διεθνής 
διαγωνισµός και ακολούθησαν τα υ̟όλοι̟α. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ήµασταν ̟αρόντες και 
̟ροσ̟αθήσαµε να συµβάλουµε α̟ό θέση αρχών.  Με τη γνωµοδότησή της η Νοµική Υ̟ηρεσία 
̟ροσ̟αθεί να βάλει µια τάξη σε συγκεκριµένα ̟ράγµατα. Ουσιαστικά α̟αντά στο θέµα της 
α̟όρριψης της ένστασης α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ενστάσεων. Είναι ένα ουσιαστικό θέµα ̟ου, όµως, σε 
καµία ̟ερί̟τωση δεν λύνει τα ̟ροβλήµατα ̟ου έχουν δηµιουργηθεί. Στην αριθµ. 1280/2013 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής έχει ̟εριληφθεί σειρά α̟ό ερωτήµατα, τα ο̟οία ζητούσαν 
α̟αντήσεις και τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν µέσα α̟ό την µελέτη των δεδοµένων. ∆εν θέλω να τα 
ε̟αναλάβω, καθώς έχουν καταγραφεί. Εκείνο ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ούµε, όµως, είναι ότι τα κενά της 
όλης διαδικασίας ̟ου δηµιουργήθηκαν είναι τέτοια και τόσα ̟ου καθιστούν την ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Έχουν τεθεί ζητήµατα νοµιµότητας 
της ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν α̟αντώνται. Ζητήµατα µε τη γνωµοδότηση ΜΑΧΑ. Ε̟ίσης δεν υ̟άρχει 
α̟άντηση. Έχουν τεθεί ζητήµατα ̟ου έχουν σχέση µε τις ενδιάµεσες διαδικασίες, τις υ̟ογραφές 
και άλλα τέτοια ζητήµατα ̟ου έχουν ̟αραληφθεί. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε α̟αντήσεις. Θεωρώ 
ότι η γνωµοδότηση δεν θέλει να α̟αντήσει σε αυτά τα ζητήµατα και ̟ροσ̟αθεί να συνεχίσει τη 
διαδικασία. Το κύρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε το ̟λαίσιο των α̟οφάσεων δεν 
α̟οκαθίσταται βάζοντας έναν ακόµη ανάδοχο στη διαγωνιστική διαδικασία. Τα ερωτήµατα ̟ου δεν 
έχουν α̟αντηθεί ̟αραµένουν και αναλόγως των ̟ερι̟τώσεων θα ̟ροβληθούν στο µέλλον. Έχουµε 
δια̟ιστώσει µια συνεχή ̟ληµµέλεια σε ότι αφορά τη διαδικασία, έχει δηµιουργηθεί ̟ληθώρα α̟ό 
ερωτηµατικά, τα ο̟οία και δεν έχουν α̟αντηθεί, έχουν ̟ιστο̟οιηθεί υ̟ερβάσεις νοµιµότητας, ̟ου 
ε̟ίσης ̟αραµένουν στον αέρα, και σήµερα καλούµαστε να ̟άρουµε α̟οφάσεις, να συνεχίσουµε ένα 
σαθρό µοντέλο διαχείρισης ̟ου καθιστά υ̟όλογο την ε̟ιτρο̟ή. Βεβαίως και είναι α̟οδεκτή η 
νοµική τεκµηρίωση, έτσι ό̟ως θεµελιώνεται σε ένα όµως θέµα α̟ό τα όσα είχαν αναφερθεί· δεν 
α̟οδέχοµαι, όµως, ότι ̟ρέ̟ει να συνεχίσει αυτό το θέατρο του ̟αραλόγου, το ο̟οίο µε διάφορους 
τρό̟ους ̟αρατείνεται εδώ και ένα χρόνο και αναµένεται να ̟αραταθεί ένα εξάµηνο ακόµη, χωρίς να 
ξέρουµε αν τελικά αυτός ο γόρδιος δεσµός θα λυθεί ή όχι”.  

Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ωστόσο, υιοθέτησε την ̟ολιτική σκέψη 
του κ. Χρονά για µαταίωση του διαγωνισµού και εξέφρασε α̟ορία για την εισήγηση της 
∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, ̟ου είναι αντίθετη α̟ό αυτή του Νοµικού 
Συµβούλου. 

Ε̟ί της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος το̟οθετήθηκαν ο δικηγόρος της εταιρείας «NEXT COM A.E.» κ. Νάσης και η 
δικηγόρος της εταιρείας «BOLD OGILVY & MATHER A.E.E.» κα Τε̟έλου, οι ο̟οίοι 
αµφότεροι δήλωσαν ότι συµφωνούν µε το ̟εριεχόµενό της και α̟οδέχονται τα 
̟ορίσµατά της.  Στη συνέχεια, ο κ. Νάσης, δήλωσε ότι η εταιρεία «NEXT COM A.E.», 
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την ο̟οία και εκ̟ροσω̟εί, ανακαλεί τα εξώδικα ̟ου είχε υ̟οβάλει κατά της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  

Μετά τις το̟οθετήσεις των δικηγόρων  και την ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των 
µελών της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε  ̟ρόταση του Προέδρου ̟ου έγινε οµόφωνα 
α̟οδεκτή, διεκό̟η η συνεδρίαση, για διάσκεψη της Ε̟ιτρο̟ής, ε̟ί όλων των τεθέντων 
ζητηµάτων.  

Με την ε̟ανέναρξη της συνεδρίασης και µετά α̟ό διαλογική συζήτηση η 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

 
α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. ∆έχεται τις ̟ροσφυγές, της ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «NEXT COM Α.Ε.» 
και της ανώνυµης εταιρείας «BOLD OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε.»,  για τους λόγους ̟ου 
αναλυτικά αναφέρονται στην µε αριθµό 21425/264/20-2-2014 έγγραφη γνωµοδότηση 
του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου. 
2. Ακυρώνει [δεν εγκρίνει] το Πρακτικό Νο1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
και Προσφυγών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) «Προβολή 
θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική τουριστική ̟ροβολή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», κατά το µέρος ̟ου ̟ροτείνει την α̟όρριψη της ̟ροσφυγής της ανώνυµης 
εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «NEXT COM Α.Ε.» (α̟ορρι̟τοµένου ότι κρίθηκε 
α̟ορρι̟τέο και α̟οδεχοµένου κατά τα λοι̟ά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω  αναφερόµενα). 
3. Να συνεχιστεί η ε̟όµενη φάση αξιολόγησης του διαγωνισµού, µε τη συµµετοχή των 
εταιρειών «NEXT COM Α.Ε.» και «BOLD OGILVY & MATHER Α.Ε.Ε.». 
4. Παρα̟έµ̟ει τον φάκελο του διαγωνισµού στον Γενικό ∆ιευθυντή, ̟ροκειµένου να 
ελέγξει τη διοικητική διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε και να ε̟ισηµάνει τα λάθη και τις 
̟αραλείψεις ̟ου έγιναν.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 210 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Συνέχιση του διαγωνισµού και νέα ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών των 
συµµετεχόντων για το έργο (υ̟ηρεσία): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και 
Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 21985/705/21-
02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί 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 
αναφέρθηκε στο νοµικό και θεσµικό ̟λαίσιο του διαγωνισµού, ό̟ως αυτό ορίζεται στη 
διακήρυξη του έργου «Α ΜΕΡΟΣ – ̟αρ. Α.2» & «Β ΜΕΡΟΣ – ̟αρ. Β.3» και ιδιαίτερα 
στο άρθρο 13 του Π.∆. 11/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», ̟ερί ̟αράτασης 
του χρόνου ισχύος ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων. 

Στη συνέχεια, ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε τα εξής: “Με βάση τη νοµοθεσία και 
τα όσα καταγράφονται έχουµε ξε̟εράσει κάθε όριο ̟ου ο νοµοθέτης ορίζει. Φυσιολογικά δεν µ̟ορεί 
να υ̟άρχει άλλη ̟αράταση, καθώς δεν ̟ροβλέ̟εται. Ο νοµοθέτης ορίζει ότι την 1η Μαρτίου 2014, 
̟ου λήγει η ̟αράταση ̟ου έχουµε δώσει, η δηµο̟ρασία µαταιώνεται υ̟οχρεωτικά. Μία µόνο 
̟ερί̟τωση υ̟άρχει  να συνεχίσει, ό̟ου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία θα ̟ρέ̟ει εµείς ως οικονοµική 
ε̟ιτρο̟ή αιτιολογηµένα να α̟οφασίσουµε ̟ως µε τη συνέχιση του διαγωνισµού εξυ̟ηρετείται το 
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δηµόσιο συµφέρον. Πρόκειται για µια εξαιρετική διαδικασία ̟ου είναι θέµα χρήσης ̟λέον. Πρέ̟ει 
να α̟αντήσουµε, δηλαδή, γιατί εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Αλήθεια, ̟οιο είναι το 
δηµόσιο συµφέρον για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, ότι δηλαδή θα ̟ροχωρήσουµε µια ̟ορεία και 
θα µ̟λέξουµε σε δικαστικές διενέξεις µε τόσα νοµικά κενά; Ποιο είναι το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ού 
εδώ και έναν χρόνο έχουµε δηµιουργήσει µε τις α̟οφάσεις µας, υ̟ό την καθοδήγηση των 
υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων, έναν φαύλο κύκλο, ο ο̟οίος δεν ̟ρόκειται να κλείσει και ο ο̟οίος 
ανοίγει όµως κι άλλους, ανάλογα την κάθε φορά ̟ερί̟τωση. Ό̟ως και ̟ροηγούµενα σηµειώθηκε 
υ̟άρχουν ̟ροβλήµατα, τα ο̟οία δηµιουργήθηκαν και δεν έχουν α̟αντηθεί. Το δηµόσιο συµφέρον 
είναι να κλείσουµε αυτό τον κύκλο ̟ου µας έχει ταλαι̟ωρήσει και ο ο̟οίος σε καµία ̟ερί̟τωση δεν 
δείχνει ότι θα ολοκληρωθεί. 

Α̟ό την ̟ολιτική ̟λευρά εµείς θα ̟άρουµε µια α̟όφαση, η ο̟οία θα δεσµεύει την ε̟όµενη 
̟εριφερειακή αρχή; Εµείς, µέσα στην ̟ροεκλογική ̟ερίοδο, έχουµε δικαίωµα τέτοιες α̟οφάσεις να 
τις υ̟ερασ̟ιζόµαστε; Έχουµε δικαίωµα και σε ̟οιο σηµείο της ̟ολιτικής ηθικής α̟αντά αυτό το 
θέµα, βάζοντας σε µ̟ελάδες και την ε̟όµενη ̟εριφερειακή αρχή; Και κάτι ακόµη. Α̟ό την αρχή 
εί̟αµε ̟ως όλο αυτό, το ο̟οίο έχουν σχεδιάσει, δεν αντα̟οκρίνεται σ΄αυτό ̟ου έχει ανάγκη η 
Περιφέρεια. Πριν εικοσιτετράωρα εδώ µέσα συζητήσαµε για ένα µικρό ̟ρόγραµµα ̟ου θα καλύψει 
αυτή την ̟ερίοδο. Α̟ό το ̟αρελθόν έχουµε ̟ει ότι η διαχείριση του ̟ρογράµµατος τουριστικής 
̟ροβολής µε ίδια µέσα είναι αυτό το ο̟οίο α̟αντά στις σηµερινές συνθήκες. Πλέον τα στελέχη της 
Περιφέρειας έχουν, αν και η γνώση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτών των θεµάτων ̟ου 
χειρίζονται είναι µικρή, ήδη µικρότερο ̟ρόγραµµα. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση έχουµε το ηθικό δικαίωµα να δεσµεύουµε µε ̟ερι̟έτειες δικαστικές την 
ε̟όµενη ̟εριφερειακή αρχή; Να βάλουµε µία τελεία σε όλο αυτό τον φαύλο κύκλο ̟ου έχει 
δηµιουργηθεί και να κλείσουµε µια για ̟άντα ένα α̟ό τα ̟λέον θορυβώδη κεφάλαια της 
λειτουργίας της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής λέγοντας ̟ως δεν εξυ̟ηρετείται το δηµόσιο συµφέρον α̟ό 
την ̟ιθανή ̟αράταση και ̟λέον ο διαγωνισµός οδηγείται σε µαταίωση, ό̟ως ̟ροβλέ̟ει η 
νοµοθεσία.’’    

Οι εκ̟ρόσω̟οι των εταιρειών «NEXT COM A.E.» & «BOLD OGILVY & 
MATHER A.E.E.», δια των ̟ληρεξούσιων δικηγόρων τους κ.κ. Νάση και Τε̟έλου 
αντίστοιχα, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε την νέα ̟αράταση ισχύος των ̟ροσφορών 
τους. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Τη συνέχιση του διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) «Προβολή θεµατικών µορφών 
τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00€ (συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)», ̟έραν του 
ανωτάτου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος των ̟ροσφορών, ̟ου λήγει την 1/03/2014, 
για ε̟ι̟λέον διάστηµα έξι µηνών, ήτοι µέχρι 1/09/2014. 
2. Την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ̟ου έχουν 
ήδη α̟οδεχτεί την ̟αράταση ισχύος της ̟ροσφοράς τους µέχρι 1/03/2014, µε 
ταυτόχρονη ̟αράταση των εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής, σύµφωνα µε τις 
α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης του έργου, καθόσον υφίσταται λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος, αφού:  
- σηµειώθηκε καθυστέρηση λήψης α̟όφασης α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ένεκα 
υ̟οβληθεισών ενστάσεων κατά του ̟ρακτικού 1 της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού του έργου (υ̟ηρεσίας) 
του θέµατος, οι ο̟οίες είχαν ανάγκη αιτιολογηµένης α̟άντησης και γι΄αυτό ζητήθηκε η 
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γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε συνέ̟εια 
να ̟αρέλθει σηµαντικό χρονικό διάστηµα, 
- το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο α̟ό το Ε.Σ.Π.Α. και ε̟οµένως, αφενός συµβάλλει 
στην α̟ορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφετέρου δεν ε̟ιβαρύνει τον εθνικό 
̟ροϋ̟ολογισµό. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το έργο δεν υλο̟οιηθεί στα ̟λαίσια της 
τρέχουσας ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου, η υλο̟οίηση ενός τέτοιου έργου θα βαρύνει 
α̟οκλειστικά και µόνο τους εθνικούς ̟όρους,  
- ο τοµέας του τουρισµού είναι ένας α̟ό τους βασικότερους τοµείς ανά̟τυξης της 
χώρας και η ̟ροώθηση του τουριστικού ̟ροϊόντος και ιδιαίτερα των θεµατικών 
µορφών τουρισµού ̟ου διαθέτει η Περιφέρεια, α̟οτελεί γι΄αυτήν έναν α̟ό τους 
σηµαντικότερους µοχλούς ενδυνάµωσης της το̟ικής οικονοµίας και ενίσχυσης της 
αγοράς εργασίας, δεδοµένου ότι το τουριστικό ̟ροϊόν της Περιφέρειας υ̟ολεί̟εται 
σήµερα του αντίστοιχου µέσου όρου της χώρας και θα ̟ρέ̟ει να αυξηθεί σηµαντικά. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά διατηρώντας, ωστόσο, σοβαρές 
̟ολιτικές ε̟ιφυλάξεις, τις ο̟οίες διατύ̟ωσε ανωτέρω. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 211 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Ανασυγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών 
του έργου (υ̟ηρεσίας): «Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και Γενική Τουριστική 
Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 21574/696/20-
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 οµόφωνα 
Αντικαθιστά τον κ. Παναγιώτη Ιωαννίδη, τακτικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών του έργου (υ̟ηρεσίας) «Προβολή θεµατικών µορφών 
τουρισµού και Γενική Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
̟ροϋ̟ολογισµού 1.300.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 170/2013 
α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε την Αικατερίνη Κριτσόβα, υ̟άλληλο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε., σύµφωνα µε το υ̟΄ αριθµ. 21554/692/20-02-2014 
̟ρακτικό διενέργειας της δηµόσιας κλήρωσης. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 212 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας του έργου: «Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού 
δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ΤΕ 
144927/12623/12-02-2014 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 ̟αράταση, µε αναθεώρηση, της συµβατικής ̟ροθεσµίας του έργου: 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥ7ΛΗ-3ΦΕ



 13 

«Ολοκλήρωση ε̟αρχιακού δρόµου Καστανιά – Νεοχώρι», Π.Ε. Φθιώτιδας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 350.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά διακόσιες δώδεκα (212) ηµερολογιακές  
ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-7-2014.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 213 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2013 
– 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας δήµων Ν. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
18169/1125/13-02-2014 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 
1. Εγκρίνει: 
α) το α̟ό 11-02-2014 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας, αναφορικά µε την ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το 
σχολικό έτος 2013 – 2014, σχολικών µονάδων χωρικής αρµοδιότητας δήµων Ν. Εύβοιας, 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας δήµων Ν. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, ό̟ως αυτά 
α̟οτυ̟ώνονται στον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

455 ΤΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22,00 

2 ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

457 ΤΣΙΑΒΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

15,77 

3 ΓΕΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΥΚΙ &  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -1 

458 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

24,00 

4 ΓΕΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΥΚΙ &  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

459 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

24,00 

5 ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ 
&  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

463 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

22,00 
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6 ΚΟΙΛΙ-ΜΟΝΟ∆ΡΙ &  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

466 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

18,00 

7 ΚΟΤΣΙΚΙΑ-ΑΧΛΑ∆Ι &  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. -2 

468 ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

18,00 

8 ΡΟ∆ΕΖΑ-ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ-
ΛΟΥΚΙΣΙΑ &  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.12:25 

412 ΠΑΠΑ∆Α 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18,00 

9 ΛΟΥΚΙΣΙΑ-ΡΟ∆ΕΖΑ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

438 ΠΑΠΑ∆Α 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

8,50 

10 ∆ΥΟ ∆ΕΝΤΡΑ-ΧΑΛΚΙ∆Α 
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

486 ΤΣΙΑΒΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

15,88 

 
3. Κηρύσσει άγονα τα ̟αρακάτω δροµολόγια:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 ΜΗΛΙΕΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ 
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

170     

2 ΛΙΧΑ∆Α-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΧΑ∆ΑΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

186     

3 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ -2 

461     

 
4. Εγκρίνει την α̟ευθείας ανάθεση των ανωτέρω δροµολογίων, τα ο̟οία α̟έβησαν 
άγονα µετά α̟ό δύο (2) ε̟αναλη̟τικές διαδικασίες δια̟ραγµάτευσης . 
 
Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  έως 
30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, εάν, ̟ριν α̟ό τη λήξη τους, 
καταρτιστούν οι συµβάσεις του σχετικού διαγωνισµού ̟ου θα ̟ροκηρύξει η Π.Ε. 
Εύβοιας. Αν σε έναν ανάδοχο αντιστοιχούν ̟ερισσότερα του ενός δροµολόγια, θα 
υ̟ογραφεί µε αυτόν ενιαία σύµβαση. 
Η συνολική δα̟άνη των ως άνω συµβάσεων, µετά τις κατά ̟ερί̟τωση εκ̟τώσεις,  
λαµβανοµένου υ̟όψη του συνόλου του σχολικού έτους 2013-2014, δηλαδή έως τη 
µέγιστη διάρκειά τους και για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων, (175), α̟ό 11-
9-2013 µέχρι 30-6-2014, ανέρχεται στο ̟οσό των 36.811,16 € συµ̟εριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 και Κ.Α.Ε. 0821, κατά έτη, ως εξής: 
Για το οικονοµικό έτος 2013:  15.565,86 € 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  21.245,30 € 
Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2014 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 
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Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί κατ΄αρχήν, µε τις ακόλουθες, ωστόσο, 
̟αρατηρήσεις: “Ύστερα α̟ό συστηµατικότερο έλεγχο α̟ό οµάδα δουλειάς, στις λύσεις ̟ου 
έδωσαν Φθιώτιδα, Βοιωτίας και Εύβοια οφείλουµε να ̟ούµε ̟ως υ̟άρχουν και άλλα ̟εριθώρια 
βελτίωσης της οργάνωσης της µεταφοράς των µαθητών. Υ̟άρχει ακόµη δυνατότητα 
συγχώνευσης κά̟οιων δροµολογίων ταξί. Μ̟ορεί, ε̟ίσης, να µελετηθεί και η αλλαγή κά̟οιων 
διαδροµών…Να διαµορφωθεί ε̟ιτρο̟ή εκ̟αιδευτικών ανά σχολείο, ̟ου θα ε̟εξεργαστεί το 
ζήτηµα σε µονιµότερη και ̟ιο ορθολογική βάση. Πρέ̟ει να διασφαλιστούν, ε̟ίσης, ορισµένα 
σοβαρά ζητήµατα: 
- Να α̟οτρα̟εί η τρο̟ο̟οίηση δροµολογίων των ΚΤΕΛ και ο συσχετισµός τους µε µαθητικά 
δροµολόγια, ̟ου στην ουσία µειώνουν την συγκοινωνία (7 κανονικά δροµολόγια της Εύβοιας, 1 
της Θήβας και 3 της Φθιώτιδας µετατέθηκαν για λίγη ώρα και υ̟οκαταστάθηκαν α̟ό τα 
µαθητικά). 
- Να α̟οθαρρυνθούν ̟αράτυ̟ες συνεννοήσεις ταξιτζήδων για εκ ̟εριτρο̟ής εξυ̟ηρέτηση των 
µαθητών ̟ου σηµαίνουν δι̟λά δροµολόγια ή και στρίµωγµα των µαθητών’’. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 214 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 7232/374/2014 σύµβασης µεταφοράς µαθητών, 
Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
17401/1088/12-02-2014 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 
Τρο̟ο̟οιεί: 
α) το δροµολόγιο µε κωδικό 192, ως εξής: 
 

∆ροµολόγιο 

 
 

Κωδ 
δροµ Σχολική  

µονάδα 
Ονοµατ/µο 

µαθητή 
∆/νση  

κατοικίας 
Αριθ 
δροµ 

Ηµερ 
Κοστ  
Χωρις 
ΦΠΑ 

€ 

Μαλετιάνοι – 
Κύµη 

(µεσηµέρι) – 
Αυλωνάρι – 
Μαλετιάνοι 
(α̟όγευµα) 
ε̟ιστροφή 

192 ΕΠΑΣ 
Αλιβερίου 

Γεωργικο̟ούλου 
Νίκη 

Μαλετιάνοι 
Ευβοίας 

2 34,50 

 
β) την 7232/374/2014  σύµβαση της Π.Ε. Εύβοιας µε τον Χαράλαµ̟ο Τσιλικόχρυσο, ως 
̟ρος το ανωτέρω δροµολόγιο. 
Το αρχικό ηµερήσιο κόστος της 7232/374/2014  σύµβασης ήταν 43,00 € και το συνολικό 
της κόστος 4.907,59 µε τον Φ.Π.Α.. 
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Το ηµερήσιο κόστος µετά την τρο̟ο̟οίησή της διαµορφώνεται στα 57,50 € και το 
ανώτερο συνολικό κόστος ανέρχεται στα 6.562,48 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 215 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης της 135266/5315/11-12-2013 σύµβασης µεταφοράς 
µαθητών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
19967/1252/18-02-2014 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 
Τρο̟ο̟οιεί: 
α) το δροµολόγιο µε κωδικό 20 (Βασιλικό - Παραλία Μ̟ούρτζι - Ιωάννου Αλεξίου 7 
(Μ̟αταργιάς) Χαλκίδα (Μ̟αλαλαίων 47) (έδρα Ειδικού Νη̟ιαγωγείου), ως εξής: 
 

∆ροµολόγιο 

 
 

Κωδ 
δροµ 

Σχολική  
µονάδα 

Ονοµατε̟ώνυµο 
µαθητή 

∆/νση  
κατοικίας 

Αριθ 
δροµ 

 
Ηµερ 
Κοστ 

€ 

Σίδερης Ιωάννης Βασιλικού Ειδικό 
σχολείο 

Χαλκίδας 
Θανό̟ουλος 

Κωνσταντίνος 
Παραλία 
Μ̟ούρτζι 

Μουλάϊ Ερίνα Νέα 
Λάµψακος 

2 31,52 Βασιλικό - Παραλία 
Μ̟ούρτζι – Νέα 

Λάµψακος - 
Ιωάννου Αλέξίου 7( 

Μ̟αταργιάς) 
Χαλκίδα (έδρα 

Ειδικού Σχολείου - 
Νη̟ιαγωγείου) 

20 

Ειδικό 
Νη̟ιαγωγ

είο 
Χαλκίδας 

Γεώργιος 
Καραγιάννης 

Χαλκίδα 
(Μ̟αταργι

άς)  

 

 
β) την 135266/5315/11-12-2013 σύµβαση της Π.Ε. Εύβοιας µε τον Αθανάσιο Κουσερή,  
ως ̟ρος τον αριθµό των µαθητών, [α̟ό τρεις (3), σε τέσσερις (4)] και, ως ̟ρος το ̟οσό 
του  ηµερήσιου κόστους, (α̟ό 30,00 € σε 31,52 €). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 216 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας 
µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 63.567,0426 € µε Φ.Π.Α..       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2412/12-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε να ̟αραληφθεί α̟ό τους όρους της 
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̟ροκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού η ̟ροϋ̟όθεση της εντο̟ιότητας των 
υ̟οψηφίων ̟αγιδοθετών, ̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α 
µέλη της ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές για την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας  µε ̟αγίδες τύ̟ου McPhail 
στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
63.567,0426 € µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή,       
β) τους όρους της ̟ροκήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε 
ενσωµατωµένη την ̟ρόταση του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 217 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή 
Υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 168.843,922 € µε Φ.Π.Α..        

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2411/12-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι να δηλώνουν µε 
υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, 
ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και 
των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου-ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς, έτους 2014, στην Π.Ε. Βοιωτίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
168.843,922 € µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή,   
β) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε 
ενσωµατωµένες τις ̟αρατηρήσεις του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 218 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 135.337,91 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1664/18-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε να ̟αραληφθεί α̟ό τους όρους της 
̟ροκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού η ̟ροϋ̟όθεση της εντο̟ιότητας των 
υ̟οψηφίων ̟αγιδοθετών, ̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α 
µέλη της ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές για την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail   
στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
135.337,91 €, µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή, 
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε ενσωµατωµένη 
την ̟ρόταση του κ. Ζιώγα, 
γ) τη δέσµευση ανάληψης ̟ίστωσης, καθώς και την ̟ληρωµή της δα̟άνης α̟ό τον Ε.Φ. 
073 ΚΑΕ 0873. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 219 
 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1663/18-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι να δηλώνουν µε 
υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, 
ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και 
των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο µε τίτλο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 639.684,86 € µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την 
χαµηλότερη τιµή, 
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε ενσωµατωµένες 
τις ̟αρατηρήσεις του κ. Ζιώγα, 
γ) τη δέσµευση ανάληψης ̟ίστωσης, καθώς και την ̟ληρωµή της δα̟άνης α̟ό τον Ε.Φ. 
073 ΚΑΕ 0873. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε Φθιώτιδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 220 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της 
̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 73.431,76 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2474/18-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε να ̟αραληφθεί α̟ό τους όρους της 
̟ροκήρυξης του σχετικού διαγωνισµού η ̟ροϋ̟όθεση της εντο̟ιότητας των 
υ̟οψηφίων ̟αγιδοθετών, ̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α 
µέλη της ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
̟ροσφορές για την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail 
στους ελαιώνες, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 
73.431,76 € µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή, 
β) τους όρους της ̟ροκήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε 
ενσωµατωµένη την ̟ρόταση του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 221 
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού για την «Παροχή υ̟ηρεσιών 
για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. 
Εύβοιας», ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 2473/18-02-
2014 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. 
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι να δηλώνουν µε 
υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, 
ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και 
των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ε̟ιλογή 
αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης 
του ∆άκου της ελιάς, έτους 2014, στην Π.Ε. Εύβοιας» ̟ροϋ̟ολογισµού 488.923,32 € µε 
Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή, 
β) την διακήρυξη και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε ενσωµατωµένες 
τις ̟αρατηρήσεις του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 222 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε 
̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους ελαιώνες στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής 
Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € µε Φ.Π.Α..       

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 760/19-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη 
συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε να ̟αραληφθεί α̟ό τους όρους της ̟ροκήρυξης 
του σχετικού διαγωνισµού η ̟ροϋ̟όθεση της εντο̟ιότητας των υ̟οψηφίων 
̟αγιδοθετών, ̟ρόταση ̟ου έγινε οµόφωνα α̟οδεκτή και α̟ό τα υ̟όλοι̟α µέλη της 
ε̟ιτρο̟ής. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για 
την ε̟ιλογή αναδόχου/ων για την «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακο̟ληθυσµών µε τη µέθοδο της ̟αγιδοθεσίας µε ̟αγίδες τύ̟ου Mcphail στους 
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ελαιώνες, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Συλλογικής Κατα̟ολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 32.211,33 € 
µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την χαµηλότερη τιµή,  
β) τους όρους της ̟ροκήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε 
ενσωµατωµένη την ̟ρόταση του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή υ̟ηρεσίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 223 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την «Παροχή 
υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του 
̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2014, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 €  µε Φ.Π.Α..     

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 759/19-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Στη 
συνέχεια ο κ. Γεώργιος Ζιώγας ζήτησε οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι να δηλώνουν µε 
υ̟εύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν τον α̟αραίτητο αριθµό µέσων και ̟ροσω̟ικού, 
ενώ τα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων και 
των αδειών οδήγησης να κατατίθενται, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
α) την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 
ε̟ιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υ̟ηρεσιών για τον α̟ό εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων, στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του ∆άκου της ελιάς, έτους 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φωκίδας», ̟ροϋ̟ολογισµού 145.227,60 € µε Φ.Π.Α., και µε κριτήριο ε̟ιλογής την 
χαµηλότερη τιµή, 
β) τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού, µε 
ενσωµατωµένες τις ̟αρατηρήσεις του κ. Ζιώγα, 
γ) την δα̟άνη για την εν λόγω ̟αροχή εργασίας. 
2. Ορίζει ως υ̟ηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 224 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τρο̟ο̟οίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
20430/1076/19-02-2014 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Τρο̟ο̟οιεί: 
1. το αριθµ. 56 δροµολόγιο της ̟αράτασης της σύµβασης µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φωκίδας α̟ό: «ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ – ΣΥΚΕΑ – ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ – ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ & ε̟ιστροφή», σε 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΣ – ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ – ΣΥΚΕΑ – ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ – ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ & 
ε̟ιστροφή», για τη µεταφορά στο ∆.Σ. Λιδωρικίου της ε̟ι̟λέον µαθήτριας µε τό̟ο 
κατοικίας τον Αθανάσιο ∆ιάκο, σύµφωνα µε τους συνηµµένους ̟ίνακες και το α̟ό 
14/02/2014 υ̟ηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 
 

56:  «ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΣ – ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ – ΣΥΚΕΑ – ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ – ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ & 
ε̟ιστροφή» 

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙ
ΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ 

ΣΧ. 
ΜΟΝ
Α∆Α 

ΦΟΙΤ
ΗΣΗΣ 

∆ΗΜ
ΟΣ 

ΒΑΘ
ΜΙ∆

Α 
ΕΚΠ/
ΣΗΣ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗ

ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ

ΦΟΡΑΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑ
ΧΩΡΗ
ΣΗΣ/ 
ΕΠΙΣ
ΤΡΟ
ΦΗΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΙ
ΚΑ 

ΕΝΦ
ΟΡΤ

Α 
ΧΛΜ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ

ΗΣ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ

ΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

(€) 

56 ΑΘ. 
∆ΙΑΚΟΣ - 
ΜΟΥΣΟΥ
ΝΙΤΣΑ – 
ΣΥΚΕΑ- 

ΛΕΥΚΑ∆Ι
ΤΙ - 

ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ 

∆ΗΜ
. 

ΣΧΟ
ΛΕΙΟ 

– 
ΓΥΜ
ΝΑΣΙ

Ο – 
ΛΥΚ
ΕΙΟ  

ΛΙ∆Ω
ΡΙΚΙ
ΟΥ 

∆ΩΡΙ
∆ΑΣ 

Α/Θ
ΜΙΑ 

& 
Β/Θ
ΜΙΑ 

20 ∆ΙΠΛΗ ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ 

7:00/ 
14:00 

66,46 125,24 141,52 

 
2. το αριθµ. 20 δροµολόγιο της ̟αράτασης της σύµβασης µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Φωκίδας: «ΚΑΜΙΝΟΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ & ε̟ιστροφή», µε την ̟ροσθήκη και δεύτερης 
ε̟ιστροφής στις 16:00΄ για την ε̟ιστροφή των 13 µαθητών ΡΟΜΑ ̟ου ̟αρακολουθούν 
το ολοήµερο τµήµα του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άµφισσας και το τµήµα ένταξης. Έτσι 
το συγκεκριµένο δροµολόγιο θα αναχωρεί το ̟ρωί στις 7:45΄α̟ό την ̟εριοχή 
ΚΑΜΙΝΟΣ και θα µεταφέρει όλους τους µαθητές ΡΟΜΑ στο 1ο, 2ο, και 3ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Άµφισσας και το µεσηµέρι, εκτός α̟ό την ε̟ιστροφή στις 14:00΄, ̟ροστίθεται 
µια ε̟ι̟λέον ε̟ιστροφή στις 16:00΄, για την ε̟ιστροφή των µαθητών ΡΟΜΑ του 2ου ∆.Σ. 
Άµφισσας, σύµφωνα µε τους ̟αρακάτω ̟ίνακες και το α̟ό 14/02/2014 υ̟ηρεσιακό 
σηµείωµα της ∆/νσης Ανά̟τυξης Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής: 

 
20: «ΚΑΜΙΝΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ & 2 ε̟ιστροφές» 
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Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙ
ΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 

∆ΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ 

ΣΧ. 
ΜΟΝ
Α∆Α 

ΦΟΙΤ
ΗΣΗΣ 

∆ΗΜ
ΟΣ 

ΒΑΘ
ΜΙ∆

Α 
ΕΚΠ/
ΣΗΣ 

ΑΡΙ
ΘΜ
ΟΣ 
ΜΑ
ΘΗ

ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
∆ΙΑ∆Ρ
ΟΜΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ

ΦΟΡΑΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑ
ΧΩΡΗ
ΣΗΣ/ 
ΕΠΙΣ
ΤΡΟ
ΦΗΣ 

ΣΥΝ
ΟΛΙ
ΚΑ 

ΕΝΦ
ΟΡΤ

Α 
ΧΛΜ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ

ΗΣ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Σ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

(€) 

20 ΚΑΜΙΝΟ
Σ – 

ΑΜΦΙΣΣΑ 
& 2 

ε̟ιστροφέ
ς 

1ο, 2ο, 
3ο 

∆ηµ. 
Σχολ
είο 

Άµφι
σσας 

∆ΕΛ
ΦΩΝ 

Α/Θ
ΜΙΑ 

20 ∆ΙΠΛΗ 
& µια 

ε̟ι̟λέο
ν 

ε̟ιστρο
φή 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ 

7:45/ 
14:00΄ 
16:00΄ 

9,27 52,86 59,73 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 225 
 

ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για α̟όκρουση ̟ροσφυγής του Γεωργίου Χαριζανίδη 
του Στεργίου ενώ̟ιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 756/12-02-2014 
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 οµόφωνα 
∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον δικηγόρο 
Θηβών κ. Γεώργιο Αναστασίου (οδ. Ε̟αµεινώνδα 38 – Τ.Κ. 32200 - Θήβα), στον ο̟οίο 
χορηγείται η εντολή και η ̟ληρεξουσιότητα να ̟αραστεί στο Τριµελές ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιµο της 19-03-2014 ή σε κάθε µετ’ αναβολή ορισθείσα, 
̟ροκειµένου να α̟οκρούσει την ̟ροσφυγή του Γεωργίου Χαριζανίδη του Στεργίου 
κατά της αριθµ. 6/2006 α̟όφασης καταλογιστικής ̟ράξεως του Μικτού Κλιµακίου 
Ελέγχου Ε̟. Θηβών, 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». 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 226 
 

ΘΕΜΑ 19: 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.. 

Ο Πρόεδρος µε ̟ρότασή του, ̟ου οµόφωνα έγινε δεκτή α̟ό τα µέλη της 
ε̟ιτρο̟ής, ζήτησε να ̟ροταχθεί η συζήτηση του ε̟όµενου θέµατος, ̟ροκειµένου να 
εξεταστεί ̟ρώτα το ζήτηµα της συνέχισης ή µη του σχετικού διαγωνισµού και έ̟ειτα η 
ανασυγκρότηση της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής.  
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το 20ο θέµα «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., έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 21816/704/21-02-2014 
έγγραφο της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το 
ο̟οίο και α̟οτελεί 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 
̟ρότεινε την αναβολή του θέµατος, ̟ροκειµένου να λάβει γνώση του α̟ό 25-02-2014 
υ̟οµνήµατος ̟ου κατέθεσε στην ∆/νση Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της Π.Σ.Ε.  η 
Ένωση εταιρειών «ΤΣΑΜΗΣ ∆. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. – ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.».   
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος για την ̟ροσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, 
στις 4-03-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 ̟.µ.  

 
   Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 227 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το 19ο θέµα «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., 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.  

Κατά τη συνεδρίαση, ζητήθηκε α̟ό την ε̟ιτρο̟ή η γνώµη του ̟αρισταµένου 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος 
̟ρότεινε την αναβολή του θέµατος 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
την αναβολή του θέµατος για την ̟ροσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, 
στις 4-03-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 ̟.µ.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 228 
 
ΘΕΜΑ 21: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λήψη νέας ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και 
διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµού έργου, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
19404/1209/17-02-2014 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 
1. Ανακαλεί την υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης και 
διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, µόνο ως ̟ρος τον 
λογαριασµό του έργου µε α/α 3, διότι εκ ̟αραδροµής ανεγράφη λανθασµένα ο τίτλος 
του, ως «Προµήθεια εξο̟λισµού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης Κύµης» στην 
υ̟΄αριθµ. 137789/6172/14-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Εύβοιας, αντί του ορθού «Εξο̟λισµός και Λειτουργική ∆ιασύνδεση του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης Κύµης». 
2. Εγκρίνει τη δα̟άνη και τη διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 
4071/2012, για ̟ληρωµή του ανωτέρω λογαριασµού έργου, µε τον σωστό τίτλο, ως εξής:  
«Εξο̟λισµός και Λειτουργική ∆ιασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ̟αίδευσης 
Κύµης». 
Κατά τα λοι̟ά ισχύει η υ̟΄αριθµ. 1296/20-12-2012 α̟όφαση της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 229 
 

ΘΕΜΑ 22: Τρο̟ο̟οίηση της υ̟΄αριθµ. 61/20-01-2014 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ̟ρος τον τρό̟ο ̟ληρωµής της 
δα̟άνης συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση 
“International Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014)” στο Τελ Αβίβ – 
Ισραήλ (α̟ό 11 έως 12/2-2014).             

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1017/21-02-
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 κατά ̟λειοψηφία 
Τρο̟ο̟οιεί την υ̟΄αριθµ. 61/20-01-2014 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟άνης για 
συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση “International 
Mediterranean Tourism Market 2014 (IMTM 2014)” στο Τελ Αβίβ-Ισραήλ (α̟ό 11 έως 
12/2-2014), ως ̟ρος τον τρό̟ο ̟ληρωµής της εν λόγω δα̟άνης, λόγω µη έγκυρης 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προ̟ληρωµής ̟ριν 
την ̟ραγµατο̟οίηση της συγκεκριµένης έκθεσης.  
Η ̟ληρωµή της συγκεκριµένης δα̟άνης θα γίνει µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 162/ 2014 α̟όφαση δέσµευσης ̟ίστωσης της Υ.∆.Ε. Φθιώτιδας. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, ο ο̟οίος ε̟ανέλαβε την κρίση του, ό̟ως αυτή 
α̟οτυ̟ώθηκε στην υ̟΄αριθµ. 61/20-01-2014 κατά ̟λειοψηφία α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής (και όχι οµόφωνα, ό̟ως εκ ̟αραδροµής ανεγράφη). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 230 
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ΘΕΜΑ 23: Έγκριση δα̟άνης για τη  συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα (α̟ό 19 έως 22/3-2014).     

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 1024/21-02-
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 κατά ̟λειοψηφία 
1. Εγκρίνει: 
α) την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. 
στη Μόσχα  (Ρωσία) α̟ό 19 έως 22-3-2014,   
β) την δα̟άνη µέχρι το ̟οσό των 20.000 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την 
κάλυψη της συµµετοχής της Π.Σ.Ε. στην ανωτέρω έκθεση, ως εξής:  
i) κόστος συµµετοχής 6.000€ (ενοίκιο Ε.Ο.Τ.), 
ii) µεταφορά τουριστικού υλικού µέχρι το ̟οσό των 4.000€,  
iii) υ̟οστήριξη του ̟ερι̟τέρου ό̟ως µεταφράσεις κ.τ.λ. µέχρι το ̟οσό των 6.000€, 
iv) λοι̟ά έξοδα ό̟ως διαµονή-µετακίνηση και τυχόν α̟ρόβλε̟τα έξοδα, εφόσον αυτά 
καλύ̟τονται α̟ό τον συγκεκριµένο κωδικό µέχρι το ̟οσό των 4.000€.    
2. Ορίζει τον κ. Πέ̟̟α Νικόλαο υ̟άλληλο της Π.Σ.Ε. ως υ̟όλογο για την ανωτέρω 
έκθεση, στο όνοµα του ο̟οίου θα εκδοθεί Χ.Ε.Π., ̟οσού 20.000,00 € για τη διαχείριση 
δα̟ανών της έκθεσης. 
3. Εγκρίνει την µετακίνηση εκτός έδρας µελών ̟εριφερειακού συµβουλίου για τη 
συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση Μ.Ι.Τ.Τ. στη Μόσχα α̟ό 19-22/3/2014 (άρθρο 
184 του Ν. 3852/2010). 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2014, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, “λόγω διαφορετικών ιεραρχήσεων σε αυτή τη βάση”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 231 
 
 
Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ̟ρότεινε η συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 
2014 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής να ̟ραγµατο̟οιηθεί στη Λιβαδειά, ̟ρόταση ̟ου 
οµόφωνα έγινε δεκτή α̟ό τα µέλη.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 232 
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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    Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα 

Περικλής Καραΐσκος   
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 

    Κων/νος ∆ασκαλό̟ουλος 
    Γεώργιος Ζιώγας 
    Λάµ̟ρος Τσιτσάνης 
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