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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 4 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ̟.µ., 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, µε τηλεδιάσκεψη, 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. 2064/4-12-2013 ̟ρόσκλησης του Προέδρου αυτής, 
̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 
για να α̟οφασίσει ε̟ί του κάτωθι θέµατος, µε τη διαδικασία του ε̟είγοντος:  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε Φ.Π.Α.. 
 

Η συνεδρίαση είναι κατε̟είγουσα και συγκαλείται µε βάση το άρθρο 177 του 
Ν.3852/2010 και το άρθρο 3, ̟αρ.3 του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής, διότι 
υ̟άρχει κίνδυνος η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας να µην ̟ροµηθευτεί εγκαίρως 
υγρά καύσιµα για το χρονικό διάστηµα 2014 - 2015, καθώς ο διαγωνισµός ̟ου 
διενεργήθηκε στις 26 Νοεµβρίου 2013 για την ̟ροµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των Υ̟ηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας α̟έβη άγονος. 

  Για το λόγο αυτό, καθίσταται ε̟ιβεβληµένη η άµεση λήψη α̟όφασης ε̟ί του 
θέµατος.  

 
Παρόντα µέλη (7), ό̟ως δηλώθηκε στην τηλεδιάσκεψη, οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, 
Παναγιώτης Παρχαρίδης, Γεώργιος Πα̟αργύρης, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος 
Μ̟αντούνας, Αναστάσιος Χρονάς και Θωµάς Τουσιάδης.  
Αφού υ̟ήρξε α̟αρτία, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής κ. Γεώργιος 
Μουλκιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Χρέη γραµµατέως άσκησε η κ. Ι̟̟ολύτη Μ̟αλκούρα, υ̟άλληλος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό Ε΄, ̟ου ορίσθηκε γραµµατέας της 
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Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4720/3-12-2013 
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: 
1. το α̟ό 26-11-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες των Υ̟ηρεσιών ̟ου εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας», ̟ροϋ̟ολογισµού 395.500,00 µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο η µοναδική 
̟ροσφορά ̟ου κατατέθηκε κρίθηκε άκυρη, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά 
αναφέρονται στο ανωτέρω ̟ρακτικό, µε α̟οτέλεσµα ο διαγωνισµός να α̟οβεί άγονος, 
2. την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού στις 5 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 
10:00 ̟.µ., µε τους ίδιους όρους και στον ίδιο τό̟ο βάσει της αρχικής διακήρυξης 
(αριθµός διακήρυξης 1/2013).   
 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1472 
 
 
Περατωθέντος του ανωτέρω θέµατος 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 
    Γεώργιος Πα̟αργύρης 
    Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
    Γεώργιος Μ̟αντούνας 
    Αναστάσιος Χρονάς   
    Θωµάς Τουσιάδης 
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