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Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλατεία Ελευθερίας 3, 
1ος όροφος), σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 08:45 ̟.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. 2189/16-12-2013 (ορθή ε̟ανάληψη 17-12-2013) ̟ρόσκλησης του Προέδρου 
αυτής, ̟ου ε̟ιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010, για να α̟οφασίσει ε̟ί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 36/9-12-2013 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙ της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Αγ. 
Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ.180/2011 α̟οφάσεως του 
Εφετείου Λαµίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ.179/2011 α̟οφάσεως του 
Εφετείου Λαµίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  
 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του 
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής και 
τµηµάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών του ΕΠΑΛ Ειδικής 
Αγωγής Χαλκίδας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων 
χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 
Ταµυνέων (χλοοτά̟ητας και α̟ο̟εράτωση α̟οδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟ανών - δέσµευση ̟ιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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 13ο:  Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 3ου Τακτο̟οιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Άρση κατα̟τώσεων - α̟οκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση 
δρόµου ∆ι̟όταµα – Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 950.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του διαγωνισµού για 
τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση τεσσάρων νέων δροµολογίων 
(εξ΄αναβολής). 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης «Μεταφορά αντικειµένων – 
Ταχυµεταφορές» της Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού ̟ερί καταβολής α̟οζηµίωσης για 
υλικές ζηµιές σε Ι.Χ. αυτοκίνητο α̟ό ̟τώση βράχου στη θέση ‘’∆ερβένι’’, ε̟ί της Ε.Ο. 
Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας». 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και 
ανάθεση δύο νέων δροµολογίων. 
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, 
β) ̟αράτασης συµβατικής ̟ροθεσµίας και γ) της δα̟άνης για την εκτέλεση της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 70.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την έκδοση εγγυητικών 
ε̟ιστολών για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ̟ρόγραµµα ‘’LEADER’’. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης 
του έργου: «Μελέτη κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική 
̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16 € 
χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην “25η AGROTICA ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων Εξο̟λισµού 
και Εφοδίων Θεσσαλονίκης”. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1313/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά α̟ό 
χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600». 
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 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.. 
 
ΘΕΜΑ 29ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1286/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης 
εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών 
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των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης 
του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη α̟όφασης µετά την υ̟΄αριθµ. 11/18/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας). 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη α̟όφασης µετά την υ̟΄αριθµ. 11/19/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας). 
 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι 
– Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών ε̟αναδηµο̟ράτησης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000 € µε Φ.Π.Α.. 
 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για αντιµετώ̟ιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του έργου 
«Κο̟ή ξερών ∆ένδρων – Ευκαλύ̟των ε̟ί  της Εθνικής οδού Άµφισσας Ιτέας στην 
κεντρική είσοδο της Ιτέας». 
 
ΘΕΜΑ 36ο: 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 37ο: 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 38ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
43.500,00€ µε Φ.Π.Α.. 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014», στην Ουτρέχτη Ολλανδίας. 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟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 43ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Βοιωτίας και τρο̟ο̟οίηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση ̟αράτασης µίσθωσης οικήµατος, Π.Ε. Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµων 
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων οικ. έτους 
2014, Π.Ε. Εύβοιας. 
 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της ̟ρωτοχρονιάς του 2014, Π.Ε. 
Φωκίδας. 
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟ανών και δέσµευση ̟ιστώσεων του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού 
για το οικονοµικό έτος 2014, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 
 
Παρόντα µέλη (8) οι κ.κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Παρχαρίδης, Περικλής 
Καραΐσκος, Ταξιάρχης Σκλα̟άνης, Γεώργιος Μ̟αντούνας (α̟ουσίαζε κατά τη 
συζήτηση των έκτακτων θεµάτων και των θεµάτων 1-19 της ηµερήσιας διάταξης), 
Αναστάσιος Χρονάς, Θωµάς Τουσιάδης (α̟ουσίαζε κατά τη συζήτηση των έκτακτων 
θεµάτων και των θεµάτων 1-5 της ηµερήσιας διάταξης) και Γεώργιος Ζιώγας 
(ανα̟ληρωµατικό µέλος του Γεωργίου Πα̟αργύρη, α̟οχώρησε µετά τη συζήτηση του 
51ου θέµατος). Α̟ό τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, α̟ουσίαζαν τα τακτικά 
µέλη Γεώργιος Πα̟αργύρης, ο ο̟οίος ανα̟ληρώθηκε ως ανωτέρω και Κων/νος 
∆ασκαλό̟ουλος, καθώς και το ανα̟ληρωµατικό µέλος αυτού.  
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 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την 9460/222/27-1-2012 α̟όφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 
 
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. Τζένη Οικονόµου, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 
6. Φωτούλα Σφήκα, Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
 
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 σχολικών µονάδων 
χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµων Ερέτριας – Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 
2013 – 2014. 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1481/9-12-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης διάθεσης 
̟ίστωσης για την ̟ληρωµή ̟ροστίµου, Π.Ε. Φθιώτιδας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συµ̟λήρωση της 12ης τρο̟ο̟οίησης του Προϋ̟ολογισµού, έτους 
2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
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 1522 
 

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 σχολικών µονάδων 
χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµων Ερέτριας – Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 
2013 – 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 143839/5798 
12-12-2013 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 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και 
των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ̟ου αφορά  
στην ανάθεση των νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας ∆ήµων Ερέτριας – Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 – 
2014, 
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας ∆ήµων Ερέτριας – Καρύστου και Σκύρου, για το σχολικό έτος 2013 – 
2014, στους ̟αρακάτω αναδόχους, ως εξής: 
 

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

∆ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ 2ο ∆ΗΜ 
ΣΧΟΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – 1ο 
ΝΗΠ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

323 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19,00 

2 ΚΑΜΑΡΑΚΙΑ –ΓΥΜΝΟ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

327 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

16,00 

3 ΝΤΕΜΙΡΗ – 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

329 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

16,97 
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4 ΑΓ. ΤΡΙΑ∆Α – ΕΡΕΤΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   

336 ΤΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

28,00 

5 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ – 
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

341 ΤΣΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 

18,00 

6 ΜΑΓΟΥΛΑ – 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

371 ΛΙΑΚΑΤΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

25,00 

 
Το δροµολόγιο µε κωδικό 382, (Μαλακώντας – Ερέτρια, Ολοήµερο), καταργήθηκε µετά 
α̟ό ε̟ικαιρο̟οίηση και αλλαγή των στοιχείων των µαθητών του 1ου Νη̟ιαγωγείου 
Ερέτριας.   
 

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

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΦΡΥΓΑΝΙ – 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

294 ΣΦΑΡΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

12,00 

2 ΧΕΡΟ∆ΥΝΑΜΟ∆ΙΑΣΤΑΥ
ΡΩΣΗ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

295 ΣΦΑΡΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

13,00 

3 ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ - 
ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ – 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

299 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,00 

4 ΚΑΡΥΣΤΟΣ – ΑΣΠΡΑ 
ΧΩΜΑΤΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

300 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4,00 

5 ΓΡΑΜΠΙΑΣ – ΑΣΠΡΑ 
ΧΩΜΑΤΑ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

301 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,00 

6 ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ- 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

302 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

7,00 

7 ΠΑΛΑΙΑ ΧΩΡΑ – 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

303 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

8,00 

8 ΜΕΤΟΧΙ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

389 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

10,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
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∆ΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΝΥΦΙ – ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ-
ΚΑΛΙΚΡΙ-ΛΙΝΑΡΙΑ-ΑΓΙΑ 
ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΑΓΑΛΗΝΗ 
–ΑΣΠΟΥΣ – ΜΠΑΣΑΛΕΣ 
ΣΚΥΡΟΣ - ΜΩΛΟΣ 

369 ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
Α.Ε. 

69,50 

 
3. Κηρύσσει άγονα τα δροµολόγια ̟ου α̟οτυ̟ώνονται στους ̟αρακάτω ̟ίνακες, ως 
εξής: 

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

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΚΑΛΑΜΑΚΙ –ΠΡΙΝΙΑΣ –
ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

315 
   

2 ΑΓΑΘΟ- ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ – 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

367 
  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ 
∆ΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΣΚΥΡΟΣ – ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ 
(ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

404 
   

 
4. Εγκρίνει τον εκ νέου σχεδιασµό των άγονων δροµολογίων, µε γνώµονα την 
εξυ̟ηρέτηση όλων των µαθητών,  σύµφωνα µε τις ̟ραγµατικές δυνατότητες της αγοράς 
και την ανάθεσή τους σε αντίστοιχα µεταφορικά µέσα (ταξί). 
5. Τρο̟ο̟οιεί το δροµολόγιο µε κωδικό 44 (Μαλακώντας – 2ο ∆ηµοτικό σχολείο 
Ερέτριας), ̟ου έχει ανατεθεί στον Νικόλαο Αλεξό̟ουλο, σύµφωνα µε την 1376/25-11-
2013 α̟όφασή της, σε Μαλακώντας – 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Ερέτριας ( - 1ο Νη̟ιαγωγείο 
Ερέτριας, µε κωδικό 323, χιλιοµετρικής α̟όστασης 6.500 µ. για τη µεταφορά των 
µαθητών, Κων/νου Μ̟ασινά, Ευάγγελου Μ̟ασινά και του Ορέστη Σέρι, και την 
̟ραγµατο̟οίησή του, µε ηµερήσιο κόστος 19 €, σύµφωνα µε την αρχική έκ̟τωση, 
(30%), δηλαδή (27,10 € Χ 30%). 
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Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  έως 
30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟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 51.903,44 € 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:  21.947,74 € 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  29.955,70 € 
Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2013 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1523 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Συµ̟λήρωση της υ̟΄αριθµ. 1481/9-12-2013 α̟όφασης της 
Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί έγκρισης διάθεσης 
̟ίστωσης για την ̟ληρωµή ̟ροστίµου, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6673/17-12-
2013 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 
Συµ̟ληρώνει την υ̟΄αριθµ. 1481/9-12-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης διάθεσης 
̟ίστωσης για την ̟ληρωµή ̟ροστίµου, Π.Ε. Φθιώτιδας, µε την φράση «στο ̟οσό των 
1.500,00 € να συµ̟εριληφθούν και οι τόκοι ̟ου θα ̟ροκύψουν µέχρι την εξόφλησή 
του»,  ήτοι: σύνολο δα̟άνης 1.500,00 € + αναλογούντες τόκοι (µέχρι την εξόφλησή του). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1524 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Συµ̟λήρωση της 12ης τρο̟ο̟οίησης του Προϋ̟ολογισµού, έτους 
2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6242/17-12-
2013 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 
Συµ̟ληρώνει την 11η Τρο̟ο̟οίηση του Προϋ̟ολογισµού, έτους 2013, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την εισήγηση της υ̟ηρεσίας. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1525 
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Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, έγινε υ̟ενθύµιση α̟ό το 
τακτικό µέλος της ε̟ιτρο̟ής κ. Αναστάσιο Χρονά των ̟αρακάτω θεµάτων ̟ου 
βρίσκονται σε εκκρεµότητα: 

• Αµοιβές υ̟ερωριών 1ου τριµήνου 2013 
• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Εύβοιας για τα αναφερόµενα σε 

̟ροηγούµενο έγγραφό της, σχετικά µε ̟ερίεργες βλάβες αυτοκινούµενων 
οχηµάτων 

• Εξηγήσεις της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας Φωκίδας για τον χειρισµό του τελευταίου 
διαγωνισµού, ό̟ου ̟ρότεινε κλήρωση ̟αρά την ύ̟αρξη µειοδότη 

• Σύσκεψη για τον καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών υ̟ηρεσιών και την 
ενιαία µορφή των εισηγήσεων τους στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 

• Πίνακας ε̟ιστραφέντων ενταλµάτων ως αθεώρητων – ανεκτέλεστων α̟ό τις 
Υ.∆.Ε., µέσα στο τρέχον έτος 

• Βεβαιωµένα χρέη σε ̟ροµηθευτές ή εργολάβους 
• Να οργανωθεί το ε̟όµενο διάστηµα α̟ό τους αρµόδιους συζήτηση για την 

α̟οτελεσµατικότητα της ακολουθούµενης µεθόδου κουνου̟οκτονίας  
• Η ολοκληρωµένη δουλειά κατά ̟εριφερειακή ενότητα για την µεταφορά των 

µαθητών, µε σηµείωση του υ̟οφαινόµενου ότι “έχει ήδη εκ̟νεύσει η δοθείσα α̟ό 
την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ροθεσµία” 

• Ενιαία ̟ροµήθεια άλατος και ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες. 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ̟ρακτικού 36/9-12-2013 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε οµόφωνα το µε αριθµ. 36/9-12-2013 ̟ρακτικό συνεδρίασης της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1526 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ̟ρακτικού ΙΙ της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τµήµατα δρόµου Αγίου Κων/νου – Ζέλι (Τµήµα Αγ. 
Κων/νος – Άγναντη )», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 380.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. (εξ ‘ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
36466/3296/30-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟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 
διατύ̟ωσε την γνώµη του και ̟ροφορικά, ως αναφέρεται στην µε αριθµό 
Τ.Τ.68477/539/16-12-2013 έγγραφη γνωµοδότησή του, η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα της ̟αρούσας. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Ακυρώνει [δεν εγκρίνει] το Πρακτικό Νο ΙΙ της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, κατά το 
µέρος ̟ου α̟ορρί̟τει την ένσταση του ∆ηµητρίου Κανελλό̟ουλου, κοινού 
εκ̟ροσώ̟ου των συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΚΟΥΤΣΗ ∆ΗΜ-ΦΑΒΙΟΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ -ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ». 
2. Α̟ορρί̟τει την ένσταση του Μιχαήλ Παρασκευό̟ουλου, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των 
συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών «ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ -
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ - ΡΟΪ∆ΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,  στο σύνολό της, για 
τους λόγους ̟ου αναλυτικά ̟εριγράφονται στην Εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού 
και στην µε αριθµό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ευθυµίου Καραΐσκου. 
3. Α̟ορρί̟τει την ένσταση του Ιωάννη Καραγεώργη, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των 
συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», στο µέρος της ̟ου αφορά  την 
βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά 
̟εριγράφονται στην Εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και στην µε αριθµό 
Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 έγγραφη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  Ευθυµίου Καραΐσκου. 
4. ∆έχεται την ένσταση του Ιωάννη Καραγεώργη, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των 
συµ̟ραττόντων γραφείων  µελετών «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», στο µέρος της ̟ου αφορά την µη 
σύννοµη συµµετοχή της σύµ̟ραξης µε α.α. 14., και να α̟οκλειστεί α̟ό το 
διαγωνισµό η σύµ̟ραξη µε α.α. 14 των µελετητικών γραφείων: (α) Στάµος   
Κωνσταντίνος, (β) Σ̟ηλιό̟ουλος Κωνσταντίνος, (γ)  Γουλούµης Σ̟υρίδων, (δ) Τζίµα 
Μαρία και (ε) Φεγγάρας Γεώργιος, για τους λόγους ̟ου αναλυτικά ̟εριγράφονται στην 
Εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και στην µε αριθµό Τ.Τ.68744/539/16-12-2013 
έγγραφη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
Ευθυµίου Καραΐσκου. 
5. ∆έχεται την ένσταση του ∆ηµητρίου Κανελλό̟ουλου, κοινού εκ̟ροσώ̟ου των 
συµ̟ραττόντων γραφείων µελετών «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΚΟΥΤΣΗ 
∆ΗΜ-ΦΑΒΙΟΛΑ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧΛΑΒΑ ΣΟΦΙΑ -ΤΖΙΜΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -  ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ», κατά το µέρος της 
αξιολόγησης βαθµολόγησης της σύµ̟ραξης µε α.α. 23 (ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε - Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - 
ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), 
για τους λόγους ̟ου αναλυτικά ̟εριγράφονται στην µε αριθµό Τ.Τ.68744/539/16-12-
2013 έγγραφη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, Ευθυµίου Καραΐσκου. 
6. Ανα̟έµ̟ει την υ̟όθεση και τον διαγωνισµό στην Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, 
̟ροκειµένου να αξιολογηθεί – βαθµολογηθεί εκ νέου α̟ό την εν λόγω Ε̟ιτρο̟ή η 
σύµ̟ραξη µε α.α. 23 (ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε - Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ - 
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ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), αφού λάβει υ̟όψη της την 
ανωτέρω γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
Ευθυµίου Καραΐσκου. 

 
      Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1527 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ.180/2011 α̟οφάσεως του 
Εφετείου Λαµίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
191397/1172/16-12-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. Να ασκηθεί  α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο, αίτηση 
αναιρέσεως της υ̟.αριθ.180/2011 α̟όφασης του Εφετείου Λαµίας. 
ΙΙ. ∆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»  και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, ο ίδιος δε, είχε 
χειριστεί την ίδια υ̟όθεση σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτής και να 
̟αραστεί και  εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο ̟ου θα 
οριστεί για  να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση 
του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 2.000 €. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1528 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως της υ̟.αριθ.179/2011 α̟οφάσεως του 
Εφετείου Λαµίας. ∆ιορισµός δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αυτής.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
191397/1173/16-12-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. Να ασκηθεί  α̟ό την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο, αίτηση 
αναιρέσεως της υ̟.αριθ.179/2011 α̟όφασης του Εφετείου Λαµίας. 
ΙΙ. ∆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 
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σηµαντική για τα συµφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, ο ίδιος δε, είχε 
χειριστεί την ίδια υ̟όθεση σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να ε̟ιµεληθεί της ασκήσεως αυτής και να 
̟αραστεί και  εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο ̟ου θα 
οριστεί για  να  υ̟οστηρίξει το ένδικο αυτό βοήθηµα, ενεργώντας ό,τι κατά την κρίση 
του α̟αιτείται, για την υ̟εράσ̟ιση της υ̟οθέσεως.    
ΙΙΙ. Η δα̟άνη για την εν λόγω υ̟όθεση µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο 
συνολικό ̟οσό των 2.000 €. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1529 

 
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιορισµός δικηγόρου για εκ̟ροσώ̟ηση της «Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας», στον Άρειο Πάγο. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Τ. 
141445/1174/16-12-2013 έγγραφο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Ι. ∆ιορίζει ̟ληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον 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»  και της φύσεως των 
νοµικών ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζονται στην ̟ροκειµένη υ̟όθεση, ο ίδιος δε, είχε 
χειριστεί την ίδια υ̟όθεση σε ̟ρώτο και δεύτερο βαθµό για λογαριασµό της ̟ρώην 
«Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», κατέχει το φάκελο της υ̟οθέσεως και 
γνωρίζει αυτή. Ο διορισθείς δικηγόρος να ̟αραστεί και εκ̟ροσω̟ήσει την «Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» στον Άρειο Πάγο, στη δικάσιµο της 17/02/2014 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή ορισθείσα, µε την εντολή να α̟οκρούσει την α̟ό 18/07/2013 [αριθµός 
καταθέσεως 22/13-09-2013], αίτηση αναιρέσεως  ̟ου άσκησε το νοµικό ̟ρόσω̟ο 
δηµοσίου δικαίου µε την ε̟ωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΡΕΥΝΩΝ», κατά της ̟ρώην «Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας», για την 
αναίρεση της υ̟' αριθ.179/2011 α̟οφάσεως του Εφετείου Λαµίας, συντάσσοντας  
̟ροτάσεις, ̟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 µαζί µε τα λοι̟ά έξοδα, ορίζονται  στο συνολικό 
̟οσό των 1.600 €. 

 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1530 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Θωµάς Τουσιάδης, τακτικό 
µέλος της Ε̟ιτρο̟ής. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων του 
διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής και 
τµηµάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
140522/5604/5-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το α̟ό 13-11-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
ενστάσεων του διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων Ειδικής 
Αγωγής και τµηµάτων ένταξης της Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
2. Α̟ορρί̟τει στο σύνολο τους όλες τις α̟ό 12-11-13 ̟αρακάτω υ̟οβληθείσες 
ενστάσεις:  
-  ένσταση του κ. Μ̟άρκα Σ̟υρίδωνα του Γρηγορίου κατά του κ. Κλο̟όδη Κων/νου 
και κατά του κ. Τσιαβού Νικόλαου,  
- ένσταση του κ. Πα̟αϊωάννου Παναγιώτη κατά του κ. Κλο̟όδη Κων/νου, 
- ένσταση του κ. Μ̟ασινά Χρήστου του Αναστασίου κατά του κ. Στυλιαρά Λάµ̟ρου, 
διότι σύµφωνα µε την αριθµ. 118426/4360/31-10-2013 ̟ρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δεν α̟αιτείται στον ̟αρόντα διαγωνισµό µε δια̟ραγµάτευση η 
δήλωση της έδρας των διαγωνιζοµένων και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται και 
καταγραφή τους στο α̟ό 12-11-2013 Πρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού. 
3. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ως έχει στο α̟ό 12-11-2013 Πρακτικό 
της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και έχει εγκριθεί µε την υ̟΄αριθµ. 1376/25-11-
2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί µε τα συγκεκριµένα”, ε̟ισηµαίνοντας ότι 
“οι συµβάσεις δεν έχουν αναδροµική ισχύ, αλλά α̟ό τότε ̟ου υ̟ογράφονται και ότι οι ενστάσεις 
̟ρέ̟ει να α̟ορριφθούν, καθώς δεν έχει σχέση η έδρα”. Σηµείωσε, τέλος, ο κ. Χρονάς ότι “εάν 
δεν δοθούν όλες οι καταστάσεις µεταφοράς µαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν µ̟ορεί να 
βγει συµ̟έρασµα”.  
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1531 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση δύο νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών του ΕΠΑΛ Ειδικής 
Αγωγής Χαλκίδας, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
 

Το θέµα α̟οσύρεται 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Εύβοιας και ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων 
χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
143838/5797/12-12-2013 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 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των α̟οτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ου αφορά 
στην ανάθεση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας ∆ήµου Κύµης Αλιβερίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014,  
β) το συνηµµένο σχέδιο σύµβασης. 
2. Αναθέτει τα νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών σχολικών µονάδων χωρικής 
αρµοδιότητας ∆ήµου Κύµης - Αλιβερίου, στους κατά ̟ερί̟τωση αναδόχους, ό̟ως αυτά 
α̟οτυ̟ώνεται στους ακόλουθους ̟ίνακες: 
 

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

∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ 

∆ΡΟΜ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

1 ΑΧΛΑ∆ΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

193 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

52,60 

2 ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΟΡΙΟ-ΠΥΡΓΙ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

196 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

52,60 

3 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΚΟΥΡΟΥΝΙ-
ΚΗΠΟΙ-ΣΤΟΜΙΟ-
ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

201 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

117,00 

4 ΜΕΤΟΧΙ ΚΥΜΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

202 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 

248,00 

5 ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ -∆ΙΑΣΤΑΥΡ. 
ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ. 
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) 

192 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

20,00 

6 ΑΓ. ΘΕΚΛΗ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

222 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

22,00 

7 ΩΡΟΛΟΓΙ - ΑΓ. ΘΕΚΛΗ - 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

241 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

28,50 
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8 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΣΥΚΙΕΣ-
ΑΧΛΑ∆ΕΡΗ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

245 ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

28,90 

9 ΑΛΙΒΕΡΙ ΛΑΤΑ (ΟΛΟ) 255 ΠΙΛΑΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

4,50 

10 ΑΥΛΩΝΑΡΙ- ΛΟΦΙΣΚΟΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

266 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

11,00 

11 ΧΑΝΙΑ-ΠΥΡΓΙ- ΜΥΡΤΕΑ 
(ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

269 ΣΚΟΥΡΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

10,90 

12 ΠΛΑΤΑΝΑ- ΓΕΦ. 
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

270 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

23,00 

13 ΜΑΝΙΚΙΑ- ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ -
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

361 ΧΑΤΗΡΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

32,00 

14 ∆ΙΡΡΕΥΜΑΤΑ - 
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

363 ΧΑΤΗΡΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

15,00 

15 ΒΙΤΑΛΑ - ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ 
(ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

205 ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
Α.Ε 

18,80 

16 ΤΡΑΧΗΛΙ- ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

402 ΠΙΛΑΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

29,00 

17 ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΜΟΝΟ∆ΡΙ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΤΡ, ΠΕ) 

203 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ 

32,50 

18 ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 1 ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

249 ΠΑΛΟΓΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

21,00 

19 ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 2 ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

250 ΠΑΛΟΓΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

21,00 

20 
 

ΚΡΙΕΖΑ ΤΟΠΙΚΟ 3 ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 

251 ΠΑΛΟΓΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

17,00 

 

3. Κηρύσσει άγονα τα δροµολόγια ̟ου α̟οτυ̟ώνονται στους ̟αρακάτω ̟ίνακες, ως 
εξής: 
 

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

∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 

α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆Ι
ΚΟΣ 

∆ΡΟΜ
ΟΛΟΓ

ΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΗΜΕΡΗ

ΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΑΣ  

(ΣΕ 
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ΕΥΡΩ) 

1 ΠΕΤΡΙΕΣ-ΚΡΙΕΖΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

191   25,00 

2 ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (∆Ε, ΠΕ) 

221   32,14 

3 ΠΕΤΡΙΕΣ - ΛΕΠΟΥΡΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ) 

252   27,56 

4 ΚΥΜΗ  ΕΝΟΡΙΑ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

388   10,92 

5 ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

125   49,45 

6 ΚΥΜΗ- ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ- 
ΠΥΡΓΟΣ-ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

282   20,15 

 
4. Εγκρίνει τον εκ νέου σχεδιασµό των άγονων δροµολογίων, µε γνώµονα την 
εξυ̟ηρέτηση όλων των µαθητών,  σύµφωνα µε τις ̟ραγµατικές δυνατότητες της αγοράς 
και την ανάθεσή τους σε αντίστοιχα µεταφορικά µέσα (ταξί). 
 

Οι συµβάσεις ̟ου θα υ̟ογραφούν α̟ό τις εν λόγω αναθέσεις, θα έχουν διάρκεια  έως 
30-6-2014, αλλά θα λυθούν αυτοµάτως και αζηµίως, όταν, ̟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 159.248,08 € 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:  67.314,10 € 
Για το οικονοµικό έτος 2014:  91.874,65 € 
Η ως άνω δα̟άνη για το έτος 2013 θα ̟εριοριστεί στο ̟οσό ̟ου αναλογεί α̟ό την 

ηµεροµηνία υ̟ογραφής των οικείων συµβάσεων. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί µε τα συγκεκριµένα”, σηµειώνοντας ̟ως 
“δεν έχουν οι συµβάσεις αυτού του είδους αναδροµική ισχύ”. Ε̟ισήµανε, τέλος, ο κ. Χρονάς 
ότι “εάν δεν έρθουν όλα τα δροµολόγια µαζί δεν µ̟ορεί κανείς να κρίνει και να βγάλει 
συµ̟έρασµα”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1532 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α̟οτελέσµατος της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου: 
«Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι – Γρανίτσα – Λιθοχώρι», Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 
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Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3043/9-12-2013 
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. 1/26-11-2013 και 1α/28-11-2013 ̟ρακτικά της ε̟ιτρο̟ής 
διαγωνισµού του έργου: «Α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Ληµέρι – Γρανίτσα 
– Λιθοχώρι», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 70.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορούν 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, των οικονοµικών ̟ροσφορών και των 
εγγυητικών συµµετοχής των υ̟οψηφίων αναδόχων. 
2. Κατακυρώνει το α̟οτέλεσµα της ανοιχτής δηµο̟ρασίας του έργου στην εργολη̟τική 
ε̟ιχείρηση «ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», ̟ου ̟ροσέφερε έκ̟τωση 
δώδεκα τοις εκατό (12%). 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1533 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 
Ταµυνέων (χλοοτά̟ητας και α̟ο̟εράτωση α̟οδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
101020/4752/Φ.ΕΡΓΟΥ/7-11-2013 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 οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της ̟ροθεσµίας του έργου: «Γή̟εδο Αγ. Λουκά ∆ήµου 
Ταµυνέων (χλοοτά̟ητας και α̟ο̟εράτωση α̟οδυτηρίων)», Π.Ε. Εύβοιας κατά 6 µήνες  
και 18 ηµέρες, ήτοι µέχρι 30-03-2014. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί µε την ̟αράταση, χωρίς να α̟οδέχεται σαν 
σηµαντική αιτία την κατάληψη των γραφείων της Περιφέρειας”.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1534 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δα̟ανών - δέσµευση ̟ιστώσεων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τa υ̟’ αριθµ. 4814/9-12-2013 
και 4880/13-12-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες – δεσµεύσεις ̟ιστώσεων α̟ό τον τακτικό 
Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, ως εξής: 
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1) ̟οσό 500,00 €, για την ̟ληρωµή κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 
και ΚΑΕ 0826,  

2) ̟οσό 5.000,00 €, για την ̟ληρωµή δα̟άνης φωτισµού (∆ΕΗ) της Π.Ε. Ευρυτανίας για 
το έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0832,  

3) ̟οσό 5.000,00 €, για την ̟ληρωµή δα̟άνης µισθωµάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας για το 
έτος 2013 στον Ε.Φ. 073 και ΚΑΕ 0813,  

4) ̟οσά 74,78 € - Ευρυτανικά Νέα και 184,50 € - Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, για την 
̟ληρωµή δα̟άνης για την δηµοσίευση διακήρυξης ̟ετρελαίων στις δύο ανωτέρω 
εφηµερίδες, για τις ανάγκες της ΠΕ Ευρυτανίας στον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ  0841 
(Σχετ. αριθµ.. 4862/12-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικ.Οικ. του τµήµατος της Π.Ε. 
Ευρυτανίας).   

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1535 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης 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. 3159/10-12-
2013 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) την δηµο̟ράτηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και εργασίες 
υ̟οθεµελίωσης γέφυρας δρόµου ̟ρος Κλαυσίο», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
24.600,00 € µε Φ.Π.Α.», µε ̟ρόχειρο διαγωνισµό, 
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 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1536 
 
ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση ̟ρακτικού άγονης δηµο̟ρασίας του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
142339/4581/10-12-2013 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: 
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1. το υ̟΄αριθµ. 1/10-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια άλατος (χύµα) ̟εριόδου 2014», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
57.500,00 € ̟λέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το ο̟οίο ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος, διότι 
δεν ̟ροσήλθε κανείς να καταθέσει ̟ροσφορά, 
2. την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού την Παρασκευή 20-12-2013 και ώρα 11.00 µε τους 
ίδιους όρους.   
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι η 
̟ροµήθεια και µεταφορά άλατος ̟ρέ̟ει να γίνεται ενιαία για όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1537 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 3ου Τακτο̟οιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
του έργου: «Άρση κατα̟τώσεων - α̟οκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση 
δρόµου ∆ι̟όταµα – Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 950.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 3109/11-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, και το 
υ̟’ αριθµ. 4/28-11-2013 (θέµα 3ο) ̟ρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Ευρυτανίας, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο Τακτο̟οιητικό - Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Άρση κατα̟τώσεων - α̟οκατάσταση βλαβών τεχνικών και ασφαλτόστρωση δρόµου 
∆ι̟όταµα – Χελιδόνα», Π.Ε. Ευρυτανίας, αναδόχου “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ”, συνολικής 
δα̟άνης 955.873,35 € µε ΦΠΑ, δηλαδή µε αύξηση κατά 32.695,45 € σε σχέση µε την 
αρχική σύµβαση λόγω: 
α) αύξησης της δα̟άνης για άσφαλτο α̟ολογιστικά κατά 22.460,76 € µε ΦΠΑ και  
β) αύξησης της δα̟άνης για ΦΠΑ κατά 10.234,69 € α̟ό την µεταβολή του συντελεστή 
ΦΠΑ α̟ό 19% σε 23%. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1538 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του διαγωνισµού για 
τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και ανάθεση τεσσάρων νέων δροµολογίων 
(εξ΄αναβολής). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4732/4-12-2013 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ε̟ί του θέµατος 
̟αρείχε διευκρινίσεις η υ̟άλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας, κ. Αριστέα Μανέλα. 
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
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1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. 4/2-12-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του 
διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-
2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 
2. Αναθέτει τα ̟αρακάτω νέα µαθητικά δροµολόγια, ως εξής: 
 

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € 

 
 
 

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1 
Γρανίτσα-
Καρ̟ενήσι 

ΕΕΕΕΚ 
Καρ̟ενησίου 

202,86 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

200,00 

 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
 
 

2 
Λαγκαδιά - 

Ξηριάς 
ΕΕΕΕΚ 

Καρ̟ενησίου 
22,18 

Κ/Ξ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ 

ΤΑΞΙ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

22,00 

 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 

 

3 
Κέδρα –
Πρασιά-

Ρα̟τό̟ουλο 

Γυµνάσιο 
Ρα̟το̟ούλου 

78,46 - 

 
∆εν υ̟άρχει 
̟ροσφορά 

 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
 

4 
Κέδρα –
Πρασιά-
Ρα̟τό̟ουλο 

Γυµνάσιο 
Ρα̟το̟ούλου  

78,46 - 

 
∆εν υ̟άρχει 
̟ροσφορά 

 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟αρατήρηση ότι “̟ριν 
̟ροχωρήσει ο διαγωνισµός για τη µεταφορά µαθητών στην Π.Ε. Ευρυτανίας οφείλει να εξηγηθεί 
ο σχεδιασµός γιατί στην ίδια ̟εριοχή και µε τις ίδιες κατευθύνσεις κυκλοφορούν ̟ολλά µέσα 
µεταφοράς,… γιατί δεν συνδυάζονται οι µεταφορές και ζητούνται νέα δροµολόγια;”. Πρότεινε, 
τέλος, ο κ. Χρονάς “να αριθµηθούν τα δροµολόγια και ο αριθµός του δροµολογίου να µ̟ει δί̟λα 
στον µαθητή”.    
 

    Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1539 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ̟αράτασης της σύµβασης «Μεταφορά αντικειµένων – 
Ταχυµεταφορές» της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6590/12-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την ̟αράταση της α̟ό 18-12-2012 σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και της εταιρείας ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.’’ για την «Μεταφορά 
αντικειµένων – Ταχυµεταφορές», της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
για δύο (2) µήνες α̟ό την λήξη της, ήτοι α̟ό 18-12-2013 έως 17-2-2014, µε τους ίδιους 
όρους. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1540  

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ̟ρακτικού – κατακύρωση του ̟ρόχειρου ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, ̟ροϋ̟ολογισµού 52.000,00 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
142821/5736/11-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Η Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών 
της,  
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί η γνώµη 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία ̟αρα̟έµ̟εται το θέµα, σε σχέση µε τη διαδικασία 
̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί.    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1541 
 

Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ο κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, εκ̟ρόσω̟ος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και µέλος της 
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18, ο ο̟οίος ̟ροσεκλήθη µε το αριθµ. 2114/10-12-2013 έγγραφο 
της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου να ̟αράσχει εξηγήσεις ε̟ί των θέσεων ̟ου 
διατύ̟ωσε στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών και δόθηκαν ̟εραιτέρω διευκρινίσεις α̟ό τον κ. Γεώργιο Μάρκου, Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας.    
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού ̟ερί καταβολής α̟οζηµίωσης για 
υλικές ζηµιές σε Ι.Χ. αυτοκίνητο α̟ό ̟τώση βράχου στη θέση ‘’∆ερβένι’’, ε̟ί της Ε.Ο. 
Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
28245/1325/20-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και το 
υ̟΄αριθµ. 137728/301/9-12-2013 έγγραφο του Νοµικού Τµήµατος της Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. τον εξώδικο συµβιβασµό µε τον αιτούντα κ. Υδραίο Ζαχαρία, αφού εν ̟ροκειµένω 
συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου α̟αιτεί το άρθρο 176, ̟αρ.1ζ του ν. 3852/2010, ό̟ως 
αντικαταστάθηκε α̟ό το άρθρο 5, ̟αρ. 1ιβ του ν. 4071/2012, 
2. την καταβολή α̟οζηµίωσης, συνολικού ̟οσού 4.909,15 €, στον κ. Υδραίο Ζαχαρία 
για τις υλικές ζηµιές ̟ου υ̟έστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό του α̟ό ̟τώση βράχου στη θέση 
‘’∆ερβένι’’, ε̟ί της Ε.Ο. Χαλκίδας- Αιδηψού, Π.Ε. Εύβοιας. 
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Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1542 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
143699/6350/13-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄αριθµ. 6590/10-12-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
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 της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Αντικατάσταση 
εξωτερικού υδραγωγείου Μαλεσίνας», αναδόχου εταιρείας ΒΙΚΟ Α.Ε.Τ.Ε., έως την 31-
03-2014, χωρίς υ̟αιτιότητα της αναδόχου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του 
άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1543 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Μ̟αντούνας, 
τακτικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής. 
 
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του ε̟αναλη̟τικού 
διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και 
ανάθεση δύο νέων δροµολογίων. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4859/12-12-
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 υ̟΄αριθµ. 5/4-12-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ια̟ραγµάτευσης του 
ε̟αναλη̟τικού διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το 
σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σύµφωνα µε το ο̟οίο 
καµία ̟ροσφορά δεν κατατέθηκε για τα ̟αρακάτω δροµολόγια: 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 25 

 
2. την ε̟ιδότηση των µαθητών, για το δροµολόγιο (1): Α) Κάκου ∆έσ̟οινα Β) Πέτσας 
Παναγιώτης Γ) Κοτούλας Ηλίας ∆) Μαραγκούλα Βασιλική και για το δροµολόγιο (2): 
Α) Πέτσα Σοφία Β) Μαραγκούλας Ηλίας Γ) Κάκου Ευδοκία, σύµφωνα µε την αριθµ. 
24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013). 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1544 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, 
β) ̟αράτασης συµβατικής ̟ροθεσµίας και γ) της δα̟άνης για την εκτέλεση της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
Γλύφας», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 70.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
137066/12202/9-12-2013 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: 
1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης  «Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου 
Γλύφας», αναδόχου σύµ̟ραξης “OMITEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΖΩΜΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ - ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΝΟΖΙ∆ΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ”, συνολικής δα̟άνης 46.806,00 € χωρίς αναθεώρηση και  Φ.Π.Α.  ή 57.963,05 
€ µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,  δηλαδή σε ισοζύγιο µε το ̟οσόν της αρχικής σύµβασης  
και αύξηση του ΦΠΑ του ̟οσού της σύµβασης κατά 942,49 € λόγω αλλαγής του ΦΠΑ 
α̟ό 21% σε 23%,  

                                                          ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2013-2014 ΓΙΑ                     
                                                          ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

   

     ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ   

Α/Α 
∆ΡΟ
ΜΟ
ΛΟΓ

ΙΑ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒ

ΗΣ 
(ΑΦΕΤΗΡΙ

Α) 

ΣΧΟΛΕΙ
Ο 

ΦΟΙΤΗΣ
ΗΣ 

ΑΡ 
ΜΑΘ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΥΤΟ

Κ 

ΕNΤΟΣ 
ΠΟΛΕ
ΩΣ ΜΕ 
ΜΕΓΑ

ΛΗ  
ΚΛΙΣΗ 
(>5%) 

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩ

Σ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛ

Η  
ΚΛΙΣΗ 
(>5%) 

ΧΩΜ
ΑΤΟ
∆ΡΟ
ΜΟΣ 
ΜΕ 

ΜΕΓ
ΑΛΗ 
ΚΛΙΣ

Η 

ΠΡΟΣ
ΑΥΞΗ

ΣΗ 
10% 
ΣΤΟ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΧΙΛΙΟ
ΜΕΤΡ

ΩΝ  

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΕΜΦ
ΟΡΤΩ

Ν 
ΧΙΛΙΟ
ΜΕΤΡ

ΩΝ 

ΑΝΩΤ
ΑΤΟ 

ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤ

ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΕ∆ΡΑ - 
ΠΡΑΣΙΑ-

ΡΑΠΤΟΠΟ
ΥΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣ
ΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

4 Ταξί   46 4,6 50,6 78,46 ∆ΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕ

ΘΗΚΕ 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑ 
2 ΚΕ∆ΡΑ - 

ΠΡΑΣΙΑ-
ΡΑΠΤΟΠΟ

ΥΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣ
ΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

3 Ταξί   46 4,6 50,6 78,46 ∆ΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕ

ΘΗΚΕ 
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑ 
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2. τη σύναψη 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης για αµοιβή µελετών ̟οσού 23.400,09 € 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ή ̟οσού 28.782,11 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι 
συνολικής δα̟άνης 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης 
̟οσού 86.745,16 €, συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης για αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
δηλαδή για ε̟ί ̟λέον ̟οσό 23.400,09 €  (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) σε σχέση µε την 
αρχική συµβατική αµοιβή,  συνολικής µεταβολής κατά 50,00 % ε̟ί ̟λέον της αρχικής 
σύµβασης,  ό̟ως έχει συνταχθεί και ελεγχθεί,  
3. την συνολική ̟αράταση της ̟ροθεσµίας εκ̟όνησης της αρχικής σύµβασης κατά 1200 
ηµέρες, ήτοι µέχρι 17/05/2014, 
4. την δα̟άνη για την εκτέλεση της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης: 
«Μελέτη ε̟έκτασης αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» ̟οσού 28.782,11€,  
συµ̟εριλαµβανοµένης της δα̟άνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1545  

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4832/12-12-
2013 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 10-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια και µεταφορά άλατος», Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής 
̟ροσφοράς  του µοναδικού συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό κ. Ματθαίου 
Ευρι̟ίδη.  
2. Αναδεικνύει µειοδότη τον κ. Ματθαίου Ευρι̟ίδη – Μονο̟ώλιο Στυλίδας, δεδοµένου 
ότι η ̟ροσφορά του, η ο̟οία ανέρχεται στο συνολικό ̟οσό των 26.384,37 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 
κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα. 
H κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την υ̟οβολή α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των α̟αραίτητων δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται στην αριθµ. 
4325/15-11-2013 διακήρυξη. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1546 
 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δα̟άνης - δέσµευση ̟ίστωσης για την έκδοση εγγυητικών 
ε̟ιστολών για συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ̟ρόγραµµα ‘’LEADER’’. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144094/4676/13-12-2013 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 κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη - δέσµευση ̟ίστωσης για την έκδοση εγγυητικών ε̟ιστολών για 
συµµετοχή της Π.Ε. Φωκίδας στο ̟ρόγραµµα ‘’LEADER’’, ως εξής: 
1. «Ενίσχυση ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων για την ανάδειξη της το̟ικής ̟οικιλίας της 
ελιάς-γιορτή ελιάς» µε κόστος 12.393,00 € και ̟οσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 619,65€. 
2. «Τουριστική ̟ροβολή και ̟ροώθηση των τουριστικών ̟λεονεκτηµάτων της ̟εριοχής 
νήσου Τριζονίων σε έντυ̟η και ηλεκτρονική µορφή» µε κόστος 15.707,10 € και ̟οσοστό 
Ε/Ε 5%, δηλαδή 785,355 €. 
3. «∆ηµιουργία έντυ̟ης και ηλεκτρονικής ̟ροβολής της το̟ικής ̟οικιλίας της ελιάς» µε 
κόστος 16.592,70 € και ̟οσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 829,635 €. 
4. «Σήµανση µνηµείων στις ̟εριοχές Γαλαξειδίου, Αγίας Ευθυµίας, Τολοφώνας, 
∆εσφίνας, Γλυφάδας» µε κόστος 53.077,70 € και ̟οσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 2.653,885 €. 
5. «Βελτίωση και σήµανση µονο̟ατιών στην ̟εριοχή της νήσου Τριζονίων» µε κόστος 
36.000,00 € και ̟οσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 1.800,00 €. 
6. «∆ιατήρηση και ανάδειξη γέφυρας στο χείµαρρο Σκίτσας» µε κόστος 205.000 € και 
̟οσοστό Ε/Ε 5%, δηλαδή 10.250,00 €. 
Οι συγκεκριµένες εγγυητικές ε̟ιστολές θα δοθούν α̟ό την ΕΤΕ Α.Ε., ό̟ου υ̟άρχουν 
κατατεθειµένα τα ταµειακά διαθέσιµα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. 
Φωκίδας) αριθµ. λογ/σµού   75454003684. Το κόστος όλων  των εγγυητικών  ε̟ιστολών  
καλής εκτέλεσης µέχρι την ε̟ιστροφή των, ανέρχεται στο ̟οσό των 1.000,00 €. 
Οι συγκεκριµένες δα̟άνες θα ̟ληρωθούν α̟ό τον ειδικό φορέα 073  ΚΑΕ 0874. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “στο εν λόγω ̟ρόγραµµα θα 
µετέχει ανα̟τυξιακή εταιρεία και όχι η Περιφέρεια”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1547 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ανάθεση της µελέτης 
του έργου: «Μελέτη κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου στην κτηµατική 
̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 303.736,16 € 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141083/12427/6-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας ̟ρος 
την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
1. Εγκρίνει το υ̟΄αριθµ. ΙΙΙα/31-10-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση της µελέτης του έργου: «Μελέτη κατασκευής υ̟όγειου αρδευτικού δικτύου 
στην κτηµατική ̟εριφέρεια Λιανοκλαδίου», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροεκτιµώµενης αµοιβής 
303.736,16 € χωρίς Φ.Π.Α.. 
2. Α̟οκλείει α̟ό τον διαγωνισµό τα ̟αρακάτω µελετητικά σχήµατα: 
- I. ΣΠΙΝΑΣΑΣ- Ι. ΛΕΠΙ∆ΑΣ EE. – ΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓ.  ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΣΙΑΚΟΒΕΛΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ     
- ∆ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΣ – ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΓΚΟΥΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΑΒΙΟΛΑ 
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – ΓΚΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ  
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ε̟ειδή, σύµφωνα µε το σκε̟τικό της 1119/13 α̟όφασης ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, 
υ̟έβαλαν ̟ροσφορές χαµηλότερες α̟ό τα οριζόµενα στην ̟ροκήρυξη κατώτατα όρια  
αµοιβών. 
3. Αναθέτει την µελέτη του θέµατος στο ενα̟οµένον σχήµα:  
- ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. – ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ. – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ: “ΤΟΜΗ” κτλ., ε̟ειδή αυτό υ̟έβαλε την µόνη 
κατά τα ως άνω ̟αραδεκτή οικονοµική ̟ροσφορά 291.973 € (∆ιακόσιες ενενήντα µια 
χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ), χωρίς ΦΠΑ µε έκ̟τωση (+) 3,87 ε̟ί της 
̟ροεκτιµώµενης αµοιβής της Υ̟ηρεσίας. 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1548  

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στην “25η AGROTICA ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων Εξο̟λισµού 
και Εφοδίων Θεσσαλονίκης”. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 669/13-12-2013 
έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη διάθεση ̟ίστωσης συνολικού ̟οσού είκοσι χιλιάδων σαράντα δύο κόµµα 
σαράντα ευρώ (20.042,40 €) µε Φ.Π.Α., για την συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας µε εκθετήριο στην “25η AGROTICA ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων 
Εξο̟λισµού και Εφοδίων”,  η ο̟οία θα  ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Θεσσαλονίκη α̟ό 30/01 
έως 02/02/2014. Η συγκεκριµένη δα̟άνη αναλύεται, ως εξής: 

• Ενοίκιο  3.542,40  €  (µε Φ.Π.Α.). 
• Κατασκευή δοµής και διακόσµηση ̟ερι̟τέρου  14.000,00 € (µε Φ.Π.Α.). 
• Εκτυ̟ώσεις εντύ̟ων και αφισών 2.000,00 €  (µε Φ.Π.Α.) και 
• Α̟ρόβλε̟τα και λοι̟ά έξοδα 500,00 €  (µε Φ.Π.Α.). 

και θα βαρύνει τον φορέα 01073 ΚΑΕ 0844. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “µε την δεδοµένη κοινή 
αγροτική ̟ολιτική ̟ου α̟αξίωσε τη δουλειά του αγρότη και αφού ληφθεί υ̟όψη η συνεχιζόµενη 
ανοδική ̟ορεία του κόστους των αγροεφοδίων, η συµµετοχή είναι δώρον άδωρον”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1549 
 
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιόρθωση της υ̟΄αριθµ. 1313/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί έγκρισης δα̟ανών – δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις, ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4877/13-12-
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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1313/7-11-2013 α̟όφασή της ̟ερί έγκρισης δα̟ανών – 
δέσµευση ̟ίστωσης για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας και συγκεκριµένα ̟ερί έγκρισης της µε α/α 11 δα̟άνης, ύψους 1.045,00 € 
µε Φ.Π.Α. για αµοιβή για την ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση δεδοµένων 
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες  της   Π.Ε.  Ευρυτανίας, ως ̟ρος τον ΚΑΕ, α̟ό το 
εσφαλµένο «ΚΑΕ 1121», ̟ου αφορά ̟ροµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, ̟εριοδικών, 
εφηµερίδων και λοι̟ών συναφών εκδόσεων  στο ορθό «ΚΑΕ 0879», ̟ου αφορά αµοιβές 
για όσους εκτελούν ειδικές εργασίες για τις ανάγκες  της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα ̟ληρωθεί α̟ό τον ΦΟΡΕΑ 073.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1550 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά α̟ό 
χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144170/6361/12-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, και το υ̟΄αριθµ. 6364/10-12-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
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 µε αναθεώρηση της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Ε.Ο. 
Θήβα – Λιβαδειά α̟ό χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+600» κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή µέχρι την 
30-01-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 8 (α) του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1551  
 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 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.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6615/16-12-
2013 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. την διενέργεια ενός ̟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., 
2. τους όρους του διαγωνισµού, ό̟ως αυτοί αναφέρονται στο συνηµµένο σχέδιο της 
διακήρυξης, 
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3. τον Προϋ̟ολογισµό συνολικού ̟οσού 73.800 € µε Φ.Π.Α., ο ο̟οίος κατανέµεται κατ’ 
έτος για το 2014 ̟οσό 49.000 € και για το έτος 2015 ̟οσό 24.800 €. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα βαρύνει τον Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας – Π. Ε. Φθιώτιδας ειδικός φορέας 01073 ΚΑΕ 0823. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1552  
 
ΘΕΜΑ 29ο: Ανάκληση της υ̟΄αριθµ. 1286/7-11-2013 α̟όφασης της Οικονοµικής 
Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̟ερί ανάδειξης αναδόχου διακίνησης 
εγγράφων και δεµάτων ̟ρος το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών 
των Υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκ̟αίδευσης 
του νοµού, έτους 2013», ̟ροϋ̟ολογισµού 40.000,00 €. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
139913/5554/13-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
και το υ̟΄αριθµ. 9889/233684/3-12-2013 έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Η Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών 
της,  
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Αναβάλλει την λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος, ̟ροκειµένου να ̟αρασχεθεί η γνώµη 
της Νοµικής Υ̟ηρεσίας, στην ο̟οία ̟αρα̟έµ̟εται το θέµα, σε σχέση µε τη διαδικασία 
̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί, µετά το σχετικό έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.    
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1553  
 
ΘΕΜΑ 30ο: Λήψη α̟όφασης µετά την υ̟΄αριθµ. 11/18/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: « Οδός Καθενοί – Στενή», Π.Ε. Εύβοιας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141435/6213/Φ.Ε./13-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και 
την υ̟΄αριθµ. 11/18/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. 
Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “το ̟ολιτικό ζήτηµα έχει τεθεί, η ά̟οψη της ε̟ιτρο̟ής έχει 
εκφραστεί και ότι η ε̟αναφορά του θέµατος α̟ό την τεχνική υ̟ηρεσία της Εύβοιας είναι το 
λιγότερο αδόκιµος…Θα µ̟ορούσε να διατυ̟ώνει ερώτηµα µόνο για το τι θα κάνουµε”.  

Κατά τη συνεδρίαση και αφού το̟οθετήθηκε η ̟ληρεξούσια δικηγόρος της 
̟ροσφεύγουσας κ. Μαδαρού Ιωάννα και εξέθεσε την ά̟οψή της, ζητήθηκε α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή, η γνώµη του ̟αρισταµένου Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος διατύ̟ωσε την εξής γνώµη: 

Ι. Κατά ̟άγια θέση της νοµολογίας των δικαστηρίων, η ∆ιοίκηση έχει υ̟οχρέωση 
να συµµορφώνεται ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά 
τον τρό̟ο ̟ου έχει υ̟οχρέωση να συµµορφωθεί ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. Στην ̟ερί̟τωση ειδικότερα ̟ου η διοικητική ̟ράξη 
ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, η ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την 
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κρίση της για τη ρύθµιση της συγκεκριµένης σχέσης αναδροµικώς και να εκδώσει ̟ράξη 
µε το ίδιο ̟εριεχόµενο µε εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως και 
ε̟αρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει στοιχείων ̟ου δεν 
έχουν α̟οτελέσει αντικείµενο έρευνας και κρίσης α̟ό  τον ακυρωτικό δικαστή, ασχέτως 
αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη ∆ιοίκηση. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η νέα κρίση 
της ∆ιοίκησης ̟ρέ̟ει να µην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί α̟ό την ακυρωτική 
α̟όφαση και να εκφέρεται ενόψει του νοµικού και ̟ραγµατικού καθεστώτος ̟ου 
υ̟ήρχε κατά το χρόνο κατά τον ο̟οίο εκδόθηκε η ̟ράξη ̟ου ακυρώθηκε, δεν 
α̟αγορεύεται δε στη ∆ιοίκηση να εκδώσει, µετά α̟ό διαδοχικές ακυρώσεις για 
̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές ̟ράξεις ̟ου να καταλήγουν στο ίδιο 
α̟οτέλεσµα, µε νέα αιτιολογία, αρκεί η εµµονή της ∆ιοίκησης να µη συνιστά, στις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟ράξη δεν εκδίδεται κατά δέσµια αρµοδιότητα, κακή χρήση της 
διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να εκτιµά τις 
συντρέχουσες, κάθε φορά, ̟εριστάσεις. Αν δε, ενόψει του αριθµού των ακυρωτικών 
α̟οφάσεων ̟ου ̟ροηγήθηκαν στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση και της αδυναµίας της 
∆ιοίκησης να αιτιολογήσει νοµίµως και ε̟αρκώς τη δυσµενή για τον υ̟άλληλο νέα 
διοικητική ̟ράξη, η ̟ράξη αυτή τελικώς ακυρωθεί για κακή χρήση της διακριτικής 
εξουσίας, η ∆ιοίκηση έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροέλθει στις νόµιµες ενέργειες και να 
εκδώσει θετική ̟ράξη υ̟έρ του υ̟αλλήλου σύµφωνα µε όσα κρίθηκαν µε την 
ακυρωτική α̟όφαση, χωρίς να µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την ̟ράξη µε νέα ̟άλι 
αιτιολογία (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 1571/2012, 748/2007 και 3320/2003]. 

ΙΙ.- Εξάλλου ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  ̟ροβλέ̟ει στο  
άρθρο 20 ότι: «……..1. Ό̟ου ο νόµος, για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης ̟ροβλέ̟ει 
̟ροηγούµενη γνώµη (α̟λή ή σύµφωνη) …, η … γνώµη διατυ̟ώνεται ύστερα α̟ό 
ερώτηµα του οργάνου ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα ……. Η γνώµη …. 
̟ρέ̟ει να είναι έγγραφη, αιτιολογηµένη και ε̟ίκαιρη κατά το ̟εριεχόµενό της. 2. Το 
όργανο ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα δεν µ̟ορεί να εκδώσει ̟ράξη µε 
̟εριεχόµενο διαφορετικό α̟ό αυτό της σύµφωνης γνώµης … Η µη α̟οδοχή της θετικής 
σύµφωνης γνώµης …, καθώς και η α̟όκλιση α̟ό την α̟λή γνώµη, ̟ρέ̟ει να 
αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρµόδιο για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης όργανο 
µ̟ορεί να ζητήσει τη γνώµη άλλου οργάνου οικειοθελώς…». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 
3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»  κ.α.] 

ΙΙΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση: 
1.- Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, µε την υ̟’ 

αρ. 91696/4385/6-8-2013 εισήγηση της, είχε εισηγηθεί: α) Την έγκριση της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου 
«Οδός Καθενοί – Στενή» µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της 
δα̟άνης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και στο ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη 
δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟ο̟ληρωµή του αναδόχου.  

1.1.- Η εισήγηση αυτή, α̟ορρίφθηκε µε την υ̟' αριθµ.988/27-08-2013 α̟όφαση 
της ̟αρούσης Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής. Κατά της εν λόγω α̟όφασης, η ανάδοχος 
εταιρεία άσκησε στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 Ν.2218/1994, ̟ροσφυγή, η ο̟οία 
[Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 Ν.2218/1994], αφού εξέτασε τη νοµιµότητα της εν λόγω 
α̟οφάσεως, µε την υ̟' αριθµ.11/18/2013 α̟όφασή της, δέχθηκε την ̟ροσφυγή και 
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ακύρωσε την α̟όφαση της ̟αρούσας ε̟ιτρο̟ής για το λόγο ότι: «……. η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή α̟ορρί̟τει την εισήγηση χωρίς να ε̟ικαλείται κανένα α̟ολύτως λόγο γι' 
αυτό, στερούµενη ̟αντελώς νοµίµου αιτιολογίας, η ο̟οία µάλιστα ως α̟ορρι̟τική της 
εισήγηση της υ̟ηρεσίας, θα έ̟ρε̟ε να  είναι αναλυτικά τεκµηριωµένη….» 

2.- Μετά ταύτα, η  ίδια υ̟ηρεσία [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας], ε̟ανέρχεται και µε το υ̟.αριθ.̟ρωτ.141435/6213/13-12-2013 
έγγραφο της, ε̟αναφέρει το θέµα ̟ρος έγκριση, ε̟ικαλούµενη την υ̟’ αρ. 
91696/4385/6-8-2013 αρχική εισήγησή της και εισηγείται εκ νέου : α) Την έγκριση της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου 
«Οδός Καθενοί – Στενή» µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της 
δα̟άνης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και στο ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη 
δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟ο̟ληρωµή του αναδόχου.  

ΙV.- Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στο νοµικό µέρος της ̟αρούσης, η 
̟αρούσα Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µε δεδοµένο ότι η ακυρωθείσα α̟όφαση [διοικητική 
̟ράξη] ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την κρίση 
της για την συγκεκριµένη υ̟όθεση και να εκδώσει ̟ράξη µε το ίδιο ̟εριεχόµενο µε 
εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως και ε̟αρκώς τη νέα κρίση της, 
βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει στοιχείων ̟ου δεν έχουν α̟οτελέσει 
αντικείµενο έρευνας και κρίσης, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη 
∆ιοίκηση. Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίον θα ενεργο̟οιηθεί εκ νέου η κρίση της ε̟ιτρο̟ής, 
̟ροφανώς εστιάζεται σε αίτηµα, αυτού ̟ου ̟ροσδοκά έννοµο συµφέρον για λήψη  
α̟όφασης ε̟ί του συγκεκριµένου θέµατος ή και αυτε̟αγγέλτως. Με την έννοια αυτή, η 
εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ως αίτηµα για έγκριση της εισηγήσεως της, τυ̟ικώς δεν είναι 
ορθή, αφού αντικείµενο της συζητήσεως της υ̟οθέσεως ενώ̟ιον της ̟αρούσης 
ε̟ιτρο̟ής, µετά την ακυρωτική α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, 
είναι η ε̟ανάληψη της κρίσεώς της, σε συµµόρφωση της υ̟’ αριθµ. 11/18/2013 
α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, ό̟ως ορθά εισήχθη ως θέµα στην 
ηµερήσια διάταξη. Η τυ̟ική όµως αυτή «εκτρο̟ή», δεν δηµιουργεί εµ̟όδιο στην 
εισαγωγή του θέµατος για συζήτηση, ενόψει του ότι, ως ̟ροελέχθη, η ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί 
να  ε̟ιληφθεί και αυτε̟αγγέλτως της ε̟ανεξετάσεως του θέµατος, διαµορφώνοντας και 
τρο̟ο̟οιώντας όλα τα στοιχεία αυτού [̟.χ. διατύ̟ωση θέµατος ηµερήσιας διάταξης, 
̟εριεχόµενο α̟οφάσεως κ.λ.̟.] 

V.- Ε̟ί της ουσίας του θέµατος, η ά̟οψη της υ̟ηρεσίας, ό̟ως αυτή 
διατυ̟ώνεται στην αρχική υ̟’ αρ. 91696/4385/6-8-2013 αρχική εισήγησή της, δεν είναι 
ορθή, για τους εξής λόγους: 

1.- Στο άρθρο 56 του Κώδικα κατασκευής δηµόσιων έργων, ο ο̟οίος κυρώθηκε µε 
το άρθρο ̟ρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι : «Αν υ̟άρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν ε̟είγουσες ̟ρόσθετες εργασίες µ̟ορεί να εγκριθεί α̟ό την ̟ροϊσταµένη 
αρχή η εκτέλεσή τους ̟ριν α̟ό τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για 
την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υ̟ηρεσία συντάσσει τεχνική ̟εριγραφή των εργασιών, 
µε αιτιολόγηση του ε̟είγοντος και εκτίµηση της δα̟άνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές 
µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος 
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, ̟ου ε̟ιτρέ̟εται να ̟εριλαµβάνονται στις σχετικές 
̟ιστο̟οιήσεις και ̟ριν α̟ό την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ̟ου 
ενσωµατώνονται στον ε̟όµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για 
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τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει εγκεκριµένη νέα τιµή ̟εριλαµβάνονται στους σχετικούς 
λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%)». 
Ακολούθως, στο άρθρο 37 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι : «….1. Ο ανάδοχος είναι 
υ̟οχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις 
σύµφωνες ̟ρος αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
… 3. Οι έγγραφες εντολές ̟ου δίνονται α̟ό το αρµόδιο όργανο για συµ̟λήρωση ή 
τρο̟ο̟οίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 57 του ̟αρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµ̟ληρωµατικών 
εργασιών, είναι υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 
α̟οζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα ̟ου έγιναν χωρίς έγγραφη 
διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. … 4. Σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις η 
διαταγή για τρο̟ο̟οιήσεις ή συµ̟ληρώσεις δίνεται ̟ροφορικά στον τό̟ο των έργων 
και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο ε̟ιβλέ̟ων, οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία, για την έκδοση κανονικής 
διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφορο̟οιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του ε̟ιβλέ̟οντα, 
ο ανάδοχος α̟οζηµιώνεται για τις εργασίες ̟ου έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή 
της ε̟ίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας. …».  

1.1.- Α̟ό τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, µεταξύ άλλων, ότι η σύναψη 
συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως ̟ροηγείται, κατά κανόνα, της εκτελέσεως των εργασιών 
̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτήν και α̟οτελεί α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη 
νοµιµότητα της εκτελέσεώς τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκτέλεση ̟ρόσθετων 
ε̟ειγουσών εργασιών, υ̟ό τις αυστηρές ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008, 
δηλαδή µετά τη σύνταξη τεχνικής ̟εριγραφής αυτών α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, 
αιτιολόγηση του ε̟είγοντος, εκτίµηση της δα̟άνης των εργασιών και έγκριση αυτών 
α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή και ενδεχοµένως ̟ριν α̟ό την σύνταξη του 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο̟ότε, στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ροηγείται η 
εκτέλεσή τους και έ̟εται η κατάρτιση της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως. Οι ως άνω 
συµ̟ληρωµατικές εργασίες µ̟ορεί να εκτελεσθούν ̟ριν α̟ό τη σύνταξη Α.Π.Ε. και 
̟ριν α̟ό τη σύναψη συµβάσεως, µετά α̟ό έγγραφη εντολή της υ̟ηρεσίας ̟ρος τον 
ανάδοχο του αρχικού έργου ή σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις, µετά α̟ό ̟ροφορική εντολή 
στον τό̟ο του έργου, η ο̟οία καταχωρείται στο ηµερολόγιο αυτού (Α̟όφαση Μείζονος 
Τµήµατος Ε̟ταµελούς Σύνθεσης 2093/2011, Πράξη VII Τµήµατος Ε.Σ. 29/2010). Πέραν 
των ως άνω τυ̟ικών ̟ροϋ̟οθέσεων α̟αιτείται ωσαύτως ό̟ως αυτές χαρακτηρίζονται 
ως ε̟είγουσες, υ̟ό την έννοια ότι στοχεύουν στην α̟οτρο̟ή άµεσου ε̟ικείµενου 
κινδύνου τόσο για τις εγκαταστάσεις του έργου ̟ου έχει ήδη εκτελεσθεί όσο και για 
τους εργαζοµένους ή και διερχοµένους α̟ό αυτό. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας των 
εργασιών αυτών α̟αιτεί την ύ̟αρξη άµεσου κινδύνου καθόσον µόνον τότε δύναται να 
καταστεί εφικτή η ̟ραγµατο̟οίησή τους ̟άραυτα, χωρίς τη σύνταξη και έγκριση 
Α.Π.Ε., ακόµη και µε ̟ροφορική εντολή ̟ου καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου η αναθέτουσα αρχή ε̟ικαλείται την διενέργεια ̟ρόσθετων 
ε̟ειγουσών εργασιών, ̟έραν των τυ̟ικών ̟ροϋ̟οθέσεων (σύνταξη τεχνικής 
̟εριγραφής, εκτίµηση της δα̟άνης, έγκριση α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή ή ̟ροφορική 
εντολή καταχωρηµένη στο ηµερολόγιο του έργου) α̟αιτείται η συνδροµή της 
ουσιαστικής ̟ροϋ̟οθέσεως του ε̟είγοντος, δηλαδή του εξαιρετικού κινδύνου υ̟ό την 
έννοια ̟ου ̟ροεκτέθηκε (̟ρβλ. ΕΣ 276/2011, 272/2011, 268/2011, Πράξεις VI 
Τµήµατος, 27/2013, 897/2012, 82/2008, 62/2007, 227/2006, 225/2006, 139/2005). 
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2.- Στο άρθρο 25 του Π.∆/τος 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών”, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» ορίζεται ότι : «…….Οι 
αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να συνά̟τουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους 
̟ροσφεύγοντας σε διαδικασία µε δια̟ραγµάτευση, χωρίς να ̟ροηγείται δηµοσίευση 
σχετικής ̟ροκήρυξης, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 1) … 4) Προκειµένου για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων και υ̟ηρεσιών : α) όταν αφορούν συµ̟ληρωµατικά έργα ή υ̟ηρεσίες 
̟ου δεν ̟εριλαµβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχική 
σύµβαση και τα ο̟οία, λόγω µη ̟ροβλέψιµων ̟εριστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για 
την εκτέλεση των εργασιών ή της υ̟ηρεσίας, ό̟ως ̟εριγράφεται στην αρχική σύµβαση, 
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα ̟ου εκτελεί τις 
υ̟ηρεσίες αυτές ή την υ̟ηρεσία αυτή, εφόσον τα συµ̟ληρωµατικά έργα ή υ̟ηρεσίες 
είτε δεν µ̟ορούν, α̟ό τεχνική ή οικονοµική ά̟οψη, να διαχωριστούν α̟ό την αρχική 
σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα ̟ροβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές είτε 
µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, ̟λην όµως είναι 
α̟όλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ̟οσό των συνα̟τοµένων 
συµβάσεων συµ̟ληρωµατικών έργων ή υ̟ηρεσιών δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβαίνει το 
50% του ̟οσού της αρχικής σύµβασης». Ακολούθως, στο άρθρο 28 του Κώδικα 
κατασκευής δηµόσιων έργων, ό̟ως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 ̟αρ.1 του Ν. 
4053/2012 (ΦΕΚ Α 44) και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 19 ̟αρ.13 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α 85), ορίζεται ότι: «Η α̟ευθείας ανάθεση … ως τρό̟ος ε̟ιλογής εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης για την κατασκευή δηµόσιου έργου, α̟οτελεί εξαιρετική διαδικασία και 
ε̟ιτρέ̟εται µόνο : α) … β) Όταν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις των άρθρων 57 ̟αρ.1, 124 
και 125. γ) …» και στο άρθρο 57 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι : «1. Το έργο εκτελείται 
σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια ̟ου τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν ̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών, ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε 
στην ̟ρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην 
αρχική σύµβαση, να συνά̟τει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι οι συµ̟ληρωµατικές εργασίες δεν µ̟ορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν 
α̟ό την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα ̟ροβλήµατα για τις 
αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό 
την αρχική σύµβαση, είναι α̟όλυτα αναγκαίες για την τελειο̟οίησή της. Το συνολικό 
̟οσό των συµβάσεων αυτών δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το ̟οσοστό του ̟ενήντα τοις 
εκατό (50%) του ̟οσού της αρχικής σύµβασης, στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται και η 
αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν α̟αιτούµενων µελετών για τις συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες. Η εκτέλεση των συµ̟ληρωµατικών εργασιών είναι υ̟οχρεωτική για τον 
ανάδοχο του έργου και, ̟ροκειµένου να υ̟ογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, 
α̟αιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. … 2. Κάθε σύµβαση ε̟όµενη της 
αρχικής συνοδεύεται α̟ό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ̟ου 
̟εριλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα 
µεγέθη των ̟οσοτήτων, τις δα̟άνες του ̟ροϋ̟ολογισµού του αρχικά ανατεθέντος 
έργου, του ̟ροϋ̟ολογισµού της αµέσως ̟ροηγούµενης σύµβασης και του 
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̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ρος κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και τις 
δα̟άνες των α̟ρόβλε̟των, καθώς και την ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη για αναθεώρηση και 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Με τα ̟οσά των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών 
(α̟ρόβλε̟τα) ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύ̟τονται ιδίως δα̟άνες 
̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων ̟ου καθιερώθηκαν ως 
υ̟οχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και α̟ό ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή 
σφάλµατα της ̟ροµέτρησης της µελέτης ή α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής οι ο̟οίες 
καθίστανται α̟αραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ̟αρά την 
̟λήρη εφαρµογή των σχετικών ̟ροδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του 
έργου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση να µην τρο̟ο̟οιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, 
δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, ό̟ως 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών 
συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι 
ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων. … ». 

2.1.- Α̟ό τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η α̟ευθείας ανάθεση 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών στον ανάδοχο ήδη εκτελούµενου δηµόσιου έργου, 
α̟οτελεί εξαιρετική διαδικασία α̟ευθείας αναθέσεως και για το λόγο αυτό εφαρµόζεται 
µόνον στις ̟εριοριστικά αναφερόµενες στο Νόµο ̟ερι̟τώσεις, καθόσον συνιστά 
̟αρέκκλιση α̟ό τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. Ως συµ̟ληρωµατικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις ο̟οίες 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις : α) ̟αρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια µε 
το έργο και δεν ̟εριλαµβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύµβαση, β) κατέστησαν 
αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην αρχική 
σύµβαση και τα οικεία συµβατικά τεύχη (µελέτες, γενική συγγραφή υ̟οχρεώσεων 
κ.λ̟.), λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων και γ) είτε δεν µ̟ορούν τεχνικά ή οικονοµικά 
να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 
̟ροβλήµατα στην αναθέτουσα αρχή είτε, ̟αρά τη δυνατότητα διαχωρισµού τους, είναι 
α̟όλυτα αναγκαίες για την τελειο̟οίησή της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι 
ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται κατά είδος α̟ό το συµβατικό τιµολόγιο και τον ̟ροϋ̟ολογισµό, 
αλλά εκτελούνται σε ̟οσότητες µεγαλύτερες α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες (̟ρόσθετες ή 
υ̟ερσυµβατικές εργασίες) είτε δεν ̟ροβλέ̟ονται καθόλου ή ̟ροβλέ̟ονται µεν, αλλά 
εκτελούνται µε διαφορετικό τρό̟ο (νέες εργασίες). ∆εν θεωρούνται συµ̟ληρωµατικές οι 
εργασίες ̟ου αφορούν στην ε̟έκταση του τεχνικού αντικειµένου του έργου ή στη 
βελτίωση της ̟οιότητάς του µε ανώτερα ̟οιοτικώς υλικά ή µε µεθόδους µη 
̟ροδιαγραφόµενες στα οικεία συµβατικά τεύχη, διότι είναι ανε̟ίτρε̟τη η εκ των 
υστέρων µεταβολή του αντικειµένου του έργου, καθόσον δεν ήταν γνωστή στο σύνολο 
των διαγωνιζοµένων κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους και δεν α̟οτέλεσε τη βάση 
της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου (Α̟οφάσεις Τµήµατος Μείζονος - Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης Ελ. Συν.3205/2011, 3030/2011, Α̟όφαση VI Τµήµατος 27/2013, 897/2012, 
2069/2010, Πράξεις VI Τµήµατος 108/2007, 232/2006, 216/2006, 197/2006, 192/2006, 
98/2006). Οι ως άνω διατάξεις, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, ̟ρέ̟ει να 
ερµηνεύονται στενά, το δε βάρος α̟οδείξεως της συνδροµής των έκτακτων και 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων φέρει η αναθέτουσα αρχή (∆.Ε.Ε. στην υ̟όθεση C-601/10, 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). Ως α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις 
νοούνται αιφνίδια ̟ραγµατικά γεγονότα, τα ο̟οία δεν ανάγονται στο χρόνο 
καταρτίσεως της αρχικής συµβάσεως και τα ο̟οία, ̟αρότι η µελέτη (οριστική ή 
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̟ροµελέτη), µε βάση την ο̟οία ̟ροσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείµενο του έργου, 
υ̟ήρξε κατά το δυνατόν ̟λήρης και ακριβής, αντικειµενικά δεν µ̟ορούσαν να 
̟ροβλεφθούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της ανθρώ̟ινης εµ̟ειρίας και λογικής ώστε 
να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την ήδη συναφθείσα σύµβαση (Α̟όφαση Τµήµατος 
Μείζονος – Ε̟ταµελούς Σύνθεσης Ελ.Συν.3205/2011, Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 
2726/2010, 2506/2009, 1780/2009, Πράξεις VI Τµήµατος 52/2007, 106/2003). Η 
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου ̟ερί ̟ροσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία της 
α̟ευθείας αναθέσεως µέσω καταρτίσεως συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, ως εκ της 
φύσεώς της, ̟ρέ̟ει να είναι ειδικώς και ε̟αρκώς αιτιολογηµένη, ̟ροκειµένου να 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των αναγκαίων για την κατάρτισή της 
̟ροϋ̟οθέσεων (Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 897/2012, 2066/2010, 286/2010, 
285/2010, 136/2010). Περαιτέρω, µε το ̟οσό του κονδυλίου των α̟ροβλέ̟των της 
αρχικής συµβάσεως καλύ̟τονται εργασίες, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µεταβολή του 
νοµοθετικού ̟λαισίου, η ο̟οία λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως και 
ε̟ιβάλλει αναγκαστικές τρο̟ο̟οιήσεις στο σχεδιασµό του αρχικού έργου, εργασίες, οι 
ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής, δεν οφείλονται σε α̟ρόβλε̟τες 
συνθήκες και κρίνονται α̟αραίτητες για την αρτιότητα του έργου (̟.χ. κακοτεχνίες), 
καθώς και διαφορές, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν στις ̟οσότητες των εργασιών ̟ου ̟ρέ̟ει να 
εκτελεσθούν και οφείλονται σε ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή σφάλµατα των 
̟ροσµετρήσεων (Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 792/2011, 791/2011). Τέλος, ουσιώδη 
διαδικαστικό τύ̟ο για τη σύναψη της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, συνιστά η 
σύνταξη α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 
ο ο̟οίος υ̟ογράφεται α̟ό τον ανάδοχο και οριστικο̟οιείται µε την έγκρισή του α̟ό 
την Προϊσταµένη Αρχή, ̟εριλαµβάνει δε τα ουσιώδη οικονοµικά δεδοµένα τόσο της 
αρχικής όσο και της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως. 

VΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, α̟ό όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση µε 
την εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τουν ότι:  

1.- Η  υ̟ηρεσία ̟ου εισηγείται [∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεµελιώσει την ά̟οψή της 
̟ερί της νοµιµότητας της εν λόγω συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, αναφέρει στην 
εισήγηση της ότι: α) Οι εργασίες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ̟αρούσα 1η 
συµ̟ληρωµατική σύµβαση αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση και 
̟εριλη̟τικά αφορούν: Πρόσθετες εργασίες ̟ου αναγράφονται στον ̟ίνακα των 
σελίδων 5 & 6 του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής του έργου, οι ο̟οίες ήταν αναγκαίες και 
α̟αραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του, 
ώστε να καλύ̟τονται οι όροι ε̟ιλεξιµότητας του έργου και έχουν ̟αραληφθεί ̟οιοτικά 
και ̟οσοτικά και β)  Οι ̟αρα̟άνω εργασίες δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικά ανατεθέν 
έργο ή σε ̟ροηγούµενη συναφθείσα συµ̟ληρωµατική σύµβαση, κατέστησαν αναγκαίες 
λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων και δεν µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την κυρία 
σύµβαση αλλά και αυτές ακόµα ̟ου µ̟ορούν να διαχωριστούν είναι α̟όλυτα 
αναγκαίες για την τελειο̟οίηση της αρχικής σύµβασης και την λειτουργικότητα του 
έργου. Και µε βάση αυτά ε̟ικαλείται ότι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 57 
̟αρ. 1 του Ν.3669/08, δοθέντος ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ως άνω Ν.3669/08. 

2.- Κατ’ αρχήν τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, ̟ροκειµένου να 
τύχουν εφαρµογή οι διατάξεις των ̟ροαναφερόµενων  (άνω ̟αρ.ΙΙΙ) άρθρων του 
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Ν.3669/08 και µε αυτά δεν µ̟ορούν να θεµελιωθούν οι ̟ροϋ̟οθέσεις, αυστηρώς 
τυ̟ικές, των εν λόγω διατάξεων. Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υ̟ηρεσίας: 

(α)  ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι «α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις» 
̟ου κατέστησαν αναγκαίες τις συµ̟ληρωµατικές εργασίες.  Πρόσθετες εργασίες, «οι 
ο̟οίες ήταν αναγκαίες και α̟αραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειµένου του, ώστε να καλύ̟τονται οι όροι ε̟ιλεξιµότητας του έργου», 
χωρίς την συνδροµή α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων, δεν α̟οτελούν, σύµφωνα µε τα 
̟αρα̟άνω, λόγο σύναψης συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, αλλά α̟οτελούν αντικείµενο 
νέας εργολαβίας. 

(β) ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι λόγοι αδυναµίας του 
διαχωρισµού των εν λόγω ̟ρόσθετων εργασιών α̟ό την κύρια σύµβαση, ή η α̟όλυτη 
αναγκαιότητά τους για την τελειο̟οίηση της αρχικής σύµβασης και την 
λειτουργικότητα του έργου.  

(γ) ∆εν ̟εριγράφεται και δεν τεκµηριώνεται συνδροµή ε̟ειγουσών ̟εριστάσεων, 
ώστε να αιτιολογηθεί η εκτέλεση εργασιών - ̟ολύ ̟ερισσότερο υ̟ερσυµβατικών 
εργασιών – χωρίς την ̟ροηγούµενη έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χωρίς την 
Υ̟ογραφή Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης. 

(δ) α̟ό την ίδια την εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τει ότι  εκ των τριών άνω 
(συντρεχόντων σωρευτικά) ̟ροϋ̟οθέσεων, ̟ληρείται µόνο η µία,  ήτοι το ̟οσό των 
̟ροτεινοµένων συµβάσεων συµ̟ληρωµατικών έργων ή υ̟ηρεσιών δεν υ̟ερβαίνει το 
50% του ̟οσού της αρχικής σύµβασης». 

VΙΙ.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υ̟όψη συµ̟ληρωµατικών εργασιών, 
µετά τις ̟αρα̟άνω αναφερόµενες εγκρίσεις, υ̟ογράφεται ̟ριν την εκτέλεσή τους, 
συµ̟ληρωµατική σύµβαση και ̟ροσκοµίζεται η αναλογούσα συµ̟ληρωµατική 
εγγυητική καλής εκτέλεσης. Για τις δύο εργολαβίες µε ανάδοχο τη «SICAP SA» ̟ου 
δηµο̟ρατήθηκαν το 2008, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες αυτές, αλλά εκτελέστηκαν το 
2009 και το 2010, οι εργασίες της αρχικής σύµβασης και οι ̟ρόσθετες, χωρίς υ̟ογραφή 
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, και η νοµιµο̟οίηση αυτών (των ̟ρόσθετων εργασιών), 
ζητείται µετά την ̟αραλαβή των έργων, µε το αιτιολογικό ότι ̟αρελήφθησαν α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µαζί µε τις ̟ροβλε̟όµενες συµβατικές εργασίες. Ερµηνεύοντας 
την όλη διαδικασία ̟ρόκειται για εκ των υστέρων νοµιµο̟οίηση ̟ρόσθετων εργασιών 
(εκτός των συµβατικών) µετά την ολοκλήρωση του έργου και όχι, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται, 
̟ριν την εκτέλεσή τους. 

VΙΙΙ.- Η Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό ερωτήσεις των µελών της ̟ρος το Νοµικό Σύµβουλο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευθύµιο Καραΐσκο, τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Αναστάσιο Πα̟αναστασίου και τον ∆ιευθυντή 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γεώργιο Μάρκου και διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών και αφού (η ̟λειοψηφία της, 
κατά τα κατωτέρω) έλαβε υ̟όψη της και α̟οδέχτηκε ως νόµιµα και ορθά, τα όσα 
ανωτέρω ανέφερε ο Νοµικός Σύµβουλος, τα ο̟οία α̟οτελούν και το σκε̟τικό 
(αιτιολογία) της ̟αρούσας α̟οφάσεως, 

Για όλους τους ̟αρα̟άνω λόγους, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Ε̟αναλαµβάνει την κρίση της, σε σχέση µε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: « Οδός Καθενοί 
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– Στενή», Π.Ε. Εύβοιας, ε̟ί της ο̟οίας εκδόθηκε η µε αριθµό 988/27-08-2013 α̟όφασή 
της και ακυρώθηκε µε την υ̟.αριθ.11/18/2013 α̟όφαση (Πρακτικό 11/2013) της 
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας.    
2. ∆εν α̟οδέχεται (α̟ορρί̟τει) την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως αυτή διατυ̟ώθηκε στα  υ̟’ αρ. 91696/4385/06-
08-2013  και υ̟.αριθ.̟ρωτ.141435/6213/13-12-2013 έγγραφά της, 
3. ∆εν εγκρίνει την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Καθενοί – Στενή», µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.». 
Ο κ. Θωµάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1554 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη α̟όφασης µετά την υ̟΄αριθµ. 11/19/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 
του άρθρου 18 (αφορά έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Οδός Στύρα – Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας). 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141446/6214/Φ.Ε./13-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και 
την υ̟΄αριθµ. 11/19/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, 
τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού. Ο κ. 
Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “το ̟ολιτικό ζήτηµα έχει τεθεί, η ά̟οψη της ε̟ιτρο̟ής έχει 
εκφραστεί και ότι η ε̟αναφορά του θέµατος α̟ό την τεχνική υ̟ηρεσία της Εύβοιας είναι το 
λιγότερο αδόκιµος…Θα µ̟ορούσε να διατυ̟ώνει ερώτηµα µόνο για το τι θα κάνουµε”.  

Κατά τη συνεδρίαση και αφού το̟οθετήθηκε η ̟ληρεξούσια δικηγόρος της 
̟ροσφεύγουσας κ. Μαδαρού Ιωάννα και εξέθεσε την ά̟οψή της, ζητήθηκε α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή, η γνώµη του ̟αρισταµένου Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος Ευθυµίου Καραΐσκου, ο ο̟οίος διατύ̟ωσε την εξής γνώµη: 

Ι. Κατά ̟άγια θέση της νοµολογίας των δικαστηρίων, η ∆ιοίκηση έχει υ̟οχρέωση 
να συµµορφώνεται ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατά 
τον τρό̟ο ̟ου έχει υ̟οχρέωση να συµµορφωθεί ̟ρος τις ακυρωτικές α̟οφάσεις του 
Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας. Στην ̟ερί̟τωση ειδικότερα ̟ου η διοικητική ̟ράξη 
ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, η ∆ιοίκηση µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την 
κρίση της για τη ρύθµιση της συγκεκριµένης σχέσης  αναδροµικώς και να εκδώσει 
̟ράξη µε το ίδιο ̟εριεχόµενο µε εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως 
και ε̟αρκώς τη νέα κρίση της, βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει στοιχείων ̟ου 
δεν έχουν α̟οτελέσει αντικείµενο έρευνας και κρίσης α̟ό  τον ακυρωτικό δικαστή, 
ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη ∆ιοίκηση. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η νέα 
κρίση της ∆ιοίκησης ̟ρέ̟ει να µην αντίκειται σε όσα έχουν κριθεί α̟ό την ακυρωτική 
α̟όφαση και να εκφέρεται ενόψει του νοµικού και ̟ραγµατικού καθεστώτος ̟ου 
υ̟ήρχε κατά το χρόνο κατά τον ο̟οίο εκδόθηκε η ̟ράξη ̟ου ακυρώθηκε, δεν 
α̟αγορεύεται δε στη ∆ιοίκηση να εκδώσει, µετά α̟ό διαδοχικές ακυρώσεις για 
̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, διαδοχικές ̟ράξεις ̟ου να καταλήγουν στο ίδιο 
α̟οτέλεσµα, µε νέα αιτιολογία, αρκεί η εµµονή της ∆ιοίκησης να µη συνιστά, στις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου η ̟ράξη δεν εκδίδεται κατά δέσµια αρµοδιότητα, κακή χρήση της 
διακριτικής εξουσίας, κατά την κρίση του δικαστηρίου, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να εκτιµά τις 
συντρέχουσες, κάθε φορά, ̟εριστάσεις. Αν δε, ενόψει του αριθµού των ακυρωτικών 
α̟οφάσεων ̟ου ̟ροηγήθηκαν στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση και της αδυναµίας της 
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∆ιοίκησης να αιτιολογήσει νοµίµως και ε̟αρκώς τη δυσµενή για τον υ̟άλληλο νέα 
διοικητική ̟ράξη, η ̟ράξη αυτή τελικώς ακυρωθεί για κακή χρήση της διακριτικής 
εξουσίας, η ∆ιοίκηση έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροέλθει στις νόµιµες ενέργειες και να 
εκδώσει θετική ̟ράξη υ̟έρ του υ̟αλλήλου σύµφωνα µε όσα κρίθηκαν µε την 
ακυρωτική α̟όφαση, χωρίς να µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την ̟ράξη µε νέα ̟άλι 
αιτιολογία (Σ.τ.Ε. 2611/1989 Ολ.) [βλ.ΣτΕ 1571/2012, 748/2007 και 3320/2003]. 

ΙΙ.- Εξάλλου ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  ̟ροβλέ̟ει στο  
άρθρο 20 ότι: «……..1. Ό̟ου ο νόµος, για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης ̟ροβλέ̟ει 
̟ροηγούµενη γνώµη (α̟λή ή σύµφωνη) …, η … γνώµη διατυ̟ώνεται ύστερα α̟ό 
ερώτηµα του οργάνου ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα ……. Η γνώµη …. 
̟ρέ̟ει να είναι έγγραφη, αιτιολογηµένη και ε̟ίκαιρη κατά το ̟εριεχόµενό της. 2. Το 
όργανο ̟ου έχει την α̟οφασιστική αρµοδιότητα δεν µ̟ορεί να εκδώσει ̟ράξη µε 
̟εριεχόµενο διαφορετικό α̟ό αυτό της σύµφωνης γνώµης … Η µη α̟οδοχή της θετικής 
σύµφωνης γνώµης …, καθώς και η α̟όκλιση α̟ό την α̟λή γνώµη, ̟ρέ̟ει να 
αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρµόδιο για την έκδοση διοικητικής ̟ράξης όργανο 
µ̟ορεί να ζητήσει τη γνώµη άλλου οργάνου οικειοθελώς…». [ΣτΕ 652/2011, 1379/2011, 
3023/2011, 1420/2010 όλες σε Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ»  κ.α.] 

ΙΙΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση: 
1.- Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, µε την υ̟’ 

αρ. 91697/4386/6-8-2013 εισήγηση της, είχε εισηγηθεί: α) την έγκριση της 1ης 
Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου 
«Οδός Στύρα – Νέα Στύρα», µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της 
δα̟άνης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και στο ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη 
δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟ο̟ληρωµή του αναδόχου. 

1.1.- Η εισήγηση αυτή, α̟ορρίφθηκε µε την υ̟' αριθµ.989/27-08-2013 α̟όφαση 
της ̟αρούσης Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής. Κατά της εν λόγω α̟όφασης, η ανάδοχος 
εταιρεία άσκησε στην Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 Ν.2218/1994, ̟ροσφυγή, η ο̟οία 
[Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 18 Ν.2218/1994], αφού εξέτασε τη νοµιµότητα της εν λόγω 
α̟οφάσεως, µε την υ̟' αριθµ.11/19/2013 α̟όφασή της, δέχθηκε την ̟ροσφυγή και 
ακύρωσε την α̟όφαση της ̟αρούσας ε̟ιτρο̟ής για το λόγο ότι: «……. η Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή α̟ορρί̟τει την εισήγηση χωρίς να ε̟ικαλείται κανένα α̟ολύτως λόγο γι' 
αυτό, στερούµενη ̟αντελώς νοµίµου αιτιολογίας, η ο̟οία µάλιστα ως α̟ορρι̟τική της 
εισήγηση της υ̟ηρεσίας, θα έ̟ρε̟ε να  είναι αναλυτικά τεκµηριωµένη….» 

2.- Μετά ταύτα, η  ίδια υ̟ηρεσία [∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας], ε̟ανέρχεται και µε το υ̟.αριθ.̟ρωτ.141446/6214/13-12-2013 
έγγραφο της, ε̟αναφέρει το θέµα ̟ρος έγκριση, ε̟ικαλούµενη την υ̟’ αρ. 
91697/4386/06-08-2013 αρχική εισήγησή της και εισηγείται εκ νέου : α) την έγκριση της 
1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου 
«Οδός Στύρα – Νέα Στύρα», µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.», β) την ένταξη της 
δα̟άνης της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και στο ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων ΣΑΕΠ066 (ΚΑΠ) και γ) τη 
δέσµευση ̟ίστωσης για την α̟ο̟ληρωµή του αναδόχου. 

ΙV.- Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα στο νοµικό µέρος της ̟αρούσης, η 
̟αρούσα Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, µε δεδοµένο ότι η ακυρωθείσα α̟όφαση [διοικητική 
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̟ράξη] ακυρώθηκε για ̟ληµµέλειες της αιτιολογίας, µ̟ορεί να ε̟αναλάβει την κρίση 
της για την συγκεκριµένη υ̟όθεση και να εκδώσει ̟ράξη µε το ίδιο ̟εριεχόµενο µε 
εκείνη ̟ου ακυρώθηκε, αιτιολογώντας, όµως, νοµίµως και ε̟αρκώς τη νέα κρίση της, 
βάσει της ακυρωτικής α̟όφασης ή βάσει στοιχείων ̟ου δεν έχουν α̟οτελέσει 
αντικείµενο έρευνας και κρίσης, ασχέτως αν τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά ή όχι στη 
∆ιοίκηση. Ο τρό̟ος µε τον ο̟οίον θα ενεργο̟οιηθεί εκ νέου η κρίση της ε̟ιτρο̟ής, 
̟ροφανώς εστιάζεται σε αίτηµα, αυτού ̟ου ̟ροσδοκά έννοµο συµφέρον για λήψη  
α̟όφασης ε̟ί του συγκεκριµένου θέµατος ή και αυτε̟αγγέλτως. Με την έννοια αυτή, η 
εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ως αίτηµα για έγκριση της εισηγήσεως της, τυ̟ικώς δεν είναι 
ορθή, αφού αντικείµενο της συζητήσεως της υ̟οθέσεως ενώ̟ιον της ̟αρούσης 
ε̟ιτρο̟ής, µετά την ακυρωτική α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, 
είναι η ε̟ανάληψη της κρίσεώς της, σε συµµόρφωση της υ̟’ αριθµ. 11/19/2013 
α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 Ν.2218/1994, ό̟ως ορθά εισήχθη ως θέµα στην 
ηµερήσια διάταξη. Η τυ̟ική όµως αυτή «εκτρο̟ή», δεν δηµιουργεί εµ̟όδιο στην 
εισαγωγή του θέµατος για συζήτηση, ενόψει του ότι, ως ̟ροελέχθη, η ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί 
να  ε̟ιληφθεί και αυτε̟αγγέλτως της ε̟ανεξετάσεως του θέµατος, διαµορφώνοντας και 
τρο̟ο̟οιώντας όλα τα στοιχεία αυτού [̟.χ. διατύ̟ωση θέµατος ηµερήσιας διάταξης, 
̟εριεχόµενο α̟οφάσεως κ.λ.̟.] 

V.- Ε̟ί της ουσίας του θέµατος, η ά̟οψη της υ̟ηρεσίας, ό̟ως αυτή 
διατυ̟ώνεται στην αρχική υ̟’ αρ. 91697/4386/06-08-2013 αρχική εισήγησή της, δεν 
είναι ορθή, για τους εξής λόγους: 

1.- Στο άρθρο 56 του Κώδικα κατασκευής δηµόσιων έργων, ο ο̟οίος κυρώθηκε µε 
το άρθρο ̟ρώτο του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), ορίζεται ότι : «Αν υ̟άρχει ανάγκη να 
εκτελεσθούν ε̟είγουσες ̟ρόσθετες εργασίες µ̟ορεί να εγκριθεί α̟ό την ̟ροϊσταµένη 
αρχή η εκτέλεσή τους ̟ριν α̟ό τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Για 
την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υ̟ηρεσία συντάσσει τεχνική ̟εριγραφή των εργασιών, 
µε αιτιολόγηση του ε̟είγοντος και εκτίµηση της δα̟άνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές 
µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος 
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, ̟ου ε̟ιτρέ̟εται να ̟εριλαµβάνονται στις σχετικές 
̟ιστο̟οιήσεις και ̟ριν α̟ό την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και ̟ου 
ενσωµατώνονται στον ε̟όµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για 
τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει εγκεκριµένη νέα τιµή ̟εριλαµβάνονται στους σχετικούς 
λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%)». 
Ακολούθως, στο άρθρο 37 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι: «….1. Ο ανάδοχος είναι 
υ̟οχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις 
σύµφωνες ̟ρος αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
… 3. Οι έγγραφες εντολές ̟ου δίνονται α̟ό το αρµόδιο όργανο για συµ̟λήρωση ή 
τρο̟ο̟οίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 1 και 3 του 
άρθρου 57 του ̟αρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµ̟ληρωµατικών 
εργασιών, είναι υ̟οχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 
α̟οζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα ̟ου έγιναν χωρίς έγγραφη 
διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. … 4. Σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις η 
διαταγή για τρο̟ο̟οιήσεις ή συµ̟ληρώσεις δίνεται ̟ροφορικά στον τό̟ο των έργων 
και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο ε̟ιβλέ̟ων, οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υ̟ηρεσία, για την έκδοση κανονικής 
διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφορο̟οιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του ε̟ιβλέ̟οντα, 
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ο ανάδοχος α̟οζηµιώνεται για τις εργασίες ̟ου έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή 
της ε̟ίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υ̟ηρεσίας. …».  

1.1.- Α̟ό τις ως άνω διατάξεις συνάγεται, µεταξύ άλλων, ότι η σύναψη 
συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως ̟ροηγείται, κατά κανόνα, της εκτελέσεως των εργασιών 
̟ου ̟εριλαµβάνονται σε αυτήν και α̟οτελεί α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για τη 
νοµιµότητα της εκτελέσεώς τους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκτέλεση ̟ρόσθετων 
ε̟ειγουσών εργασιών, υ̟ό τις αυστηρές ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/2008, 
δηλαδή µετά τη σύνταξη τεχνικής ̟εριγραφής αυτών α̟ό τη ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, 
αιτιολόγηση του ε̟είγοντος, εκτίµηση της δα̟άνης των εργασιών και έγκριση αυτών 
α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή και ενδεχοµένως ̟ριν α̟ό την σύνταξη του 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο̟ότε, στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ροηγείται η 
εκτέλεσή τους και έ̟εται η κατάρτιση της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως. Οι ως άνω 
συµ̟ληρωµατικές εργασίες µ̟ορεί να εκτελεσθούν ̟ριν α̟ό τη σύνταξη Α.Π.Ε. και 
̟ριν α̟ό τη σύναψη συµβάσεως, µετά α̟ό έγγραφη εντολή της υ̟ηρεσίας ̟ρος τον 
ανάδοχο του αρχικού έργου ή σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις, µετά α̟ό ̟ροφορική εντολή 
στον τό̟ο του έργου, η ο̟οία καταχωρείται στο ηµερολόγιο αυτού (Α̟όφαση Μείζονος 
Τµήµατος Ε̟ταµελούς Σύνθεσης 2093/2011, Πράξη VII Τµήµατος Ε.Σ. 29/2010). Πέραν 
των ως άνω τυ̟ικών ̟ροϋ̟οθέσεων α̟αιτείται ωσαύτως ό̟ως αυτές χαρακτηρίζονται 
ως ε̟είγουσες, υ̟ό την έννοια ότι στοχεύουν στην α̟οτρο̟ή άµεσου ε̟ικείµενου 
κινδύνου τόσο για τις εγκαταστάσεις του έργου ̟ου έχει ήδη εκτελεσθεί όσο και για 
τους εργαζοµένους ή και διερχοµένους α̟ό αυτό. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας των 
εργασιών αυτών α̟αιτεί την ύ̟αρξη άµεσου κινδύνου καθόσον µόνον τότε δύναται να 
καταστεί εφικτή η ̟ραγµατο̟οίησή τους ̟άραυτα, χωρίς τη σύνταξη και έγκριση 
Α.Π.Ε., ακόµη και µε ̟ροφορική εντολή ̟ου καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου η αναθέτουσα αρχή ε̟ικαλείται την διενέργεια ̟ρόσθετων 
ε̟ειγουσών εργασιών, ̟έραν των τυ̟ικών ̟ροϋ̟οθέσεων (σύνταξη τεχνικής 
̟εριγραφής, εκτίµηση της δα̟άνης, έγκριση α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή ή ̟ροφορική 
εντολή καταχωρηµένη στο ηµερολόγιο του έργου) α̟αιτείται η συνδροµή της 
ουσιαστικής ̟ροϋ̟οθέσεως του ε̟είγοντος, δηλαδή του εξαιρετικού κινδύνου υ̟ό την 
έννοια ̟ου ̟ροεκτέθηκε (̟ρβλ. ΕΣ 276/2011, 272/2011, 268/2011, Πράξεις VI 
Τµήµατος, 27/2013, 897/2012, 82/2008, 62/2007, 227/2006, 225/2006, 139/2005). 

2.- Στο άρθρο 25 του Π.∆/τος 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών”, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» ορίζεται ότι : «…….Οι 
αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να συνά̟τουν τις δηµόσιες συµβάσεις τους 
̟ροσφεύγοντας σε διαδικασία µε δια̟ραγµάτευση, χωρίς να ̟ροηγείται δηµοσίευση 
σχετικής ̟ροκήρυξης, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 1) … 4) Προκειµένου για δηµόσιες 
συµβάσεις έργων και υ̟ηρεσιών : α) όταν αφορούν συµ̟ληρωµατικά έργα ή υ̟ηρεσίες 
̟ου δεν ̟εριλαµβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχική 
σύµβαση και τα ο̟οία, λόγω µη ̟ροβλέψιµων ̟εριστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για 
την εκτέλεση των εργασιών ή της υ̟ηρεσίας, ό̟ως ̟εριγράφεται στην αρχική σύµβαση, 
υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα ̟ου εκτελεί τις 
υ̟ηρεσίες αυτές ή την υ̟ηρεσία αυτή, εφόσον τα συµ̟ληρωµατικά έργα ή υ̟ηρεσίες 
είτε δεν µ̟ορούν, α̟ό τεχνική ή οικονοµική ά̟οψη, να διαχωριστούν α̟ό την αρχική 
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σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα ̟ροβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές είτε 
µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, ̟λην όµως είναι 
α̟όλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ̟οσό των συνα̟τοµένων 
συµβάσεων συµ̟ληρωµατικών έργων ή υ̟ηρεσιών δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβαίνει το 
50% του ̟οσού της αρχικής σύµβασης». Ακολούθως, στο άρθρο 28 του Κώδικα 
κατασκευής δηµόσιων έργων, ό̟ως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 ̟αρ.1 του Ν. 
4053/2012 (ΦΕΚ Α 44) και συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 19 ̟αρ.13 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α 85), ορίζεται ότι: «Η α̟ευθείας ανάθεση … ως τρό̟ος ε̟ιλογής εργολη̟τικής 
ε̟ιχείρησης για την κατασκευή δηµόσιου έργου, α̟οτελεί εξαιρετική διαδικασία και 
ε̟ιτρέ̟εται µόνο : α) … β) Όταν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις των άρθρων 57 ̟αρ.1, 124 
και 125. γ) …» και στο άρθρο 57 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι : «1. Το έργο εκτελείται 
σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια ̟ου τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν ̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών, ̟ου δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε 
στην ̟ρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην 
αρχική σύµβαση, να συνά̟τει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε την ̟ροϋ̟όθεση 
ότι οι συµ̟ληρωµατικές εργασίες δεν µ̟ορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν 
α̟ό την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα ̟ροβλήµατα για τις 
αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό 
την αρχική σύµβαση, είναι α̟όλυτα αναγκαίες για την τελειο̟οίησή της. Το συνολικό 
̟οσό των συµβάσεων αυτών δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το ̟οσοστό του ̟ενήντα τοις 
εκατό (50%) του ̟οσού της αρχικής σύµβασης, στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται και η 
αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν α̟αιτούµενων µελετών για τις συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες. Η εκτέλεση των συµ̟ληρωµατικών εργασιών είναι υ̟οχρεωτική για τον 
ανάδοχο του έργου και, ̟ροκειµένου να υ̟ογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, 
α̟αιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. … 2. Κάθε σύµβαση ε̟όµενη της 
αρχικής συνοδεύεται α̟ό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ̟ου 
̟εριλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα 
µεγέθη των ̟οσοτήτων, τις δα̟άνες του ̟ροϋ̟ολογισµού του αρχικά ανατεθέντος 
έργου, του ̟ροϋ̟ολογισµού της αµέσως ̟ροηγούµενης σύµβασης και του 
̟ροϋ̟ολογισµού της ̟ρος κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και τις 
δα̟άνες των α̟ρόβλε̟των, καθώς και την ̟ροβλε̟όµενη δα̟άνη για αναθεώρηση και 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 3. Με τα ̟οσά των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών 
(α̟ρόβλε̟τα) ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύ̟τονται ιδίως δα̟άνες 
̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων ̟ου καθιερώθηκαν ως 
υ̟οχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και α̟ό ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή 
σφάλµατα της ̟ροµέτρησης της µελέτης ή α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής οι ο̟οίες 
καθίστανται α̟αραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ̟αρά την 
̟λήρη εφαρµογή των σχετικών ̟ροδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του 
έργου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση να µην τρο̟ο̟οιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, 
δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, ό̟ως 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών 
συντάσσεται Α.Π.Ε. ̟ου δεν µ̟ορεί να συµ̟εριλάβει συµ̟ληρωµατικές εργασίες, οι 
ο̟οίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων. … ». 
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2.1.- Α̟ό τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η α̟ευθείας ανάθεση 
συµ̟ληρωµατικών εργασιών στον ανάδοχο ήδη εκτελούµενου δηµόσιου έργου, 
α̟οτελεί εξαιρετική διαδικασία α̟ευθείας αναθέσεως και για το λόγο αυτό εφαρµόζεται 
µόνον στις ̟εριοριστικά αναφερόµενες στο Νόµο ̟ερι̟τώσεις, καθόσον συνιστά 
̟αρέκκλιση α̟ό τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. Ως συµ̟ληρωµατικές εργασίες θεωρούνται εκείνες, για τις ο̟οίες 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής ̟ροϋ̟οθέσεις : α) ̟αρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια µε 
το έργο και δεν ̟εριλαµβάνονται στην αρχικώς συναφθείσα σύµβαση, β) κατέστησαν 
αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, ό̟ως αυτό ̟εριγράφεται στην αρχική 
σύµβαση και τα οικεία συµβατικά τεύχη (µελέτες, γενική συγγραφή υ̟οχρεώσεων 
κ.λ̟.), λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων και γ) είτε δεν µ̟ορούν τεχνικά ή οικονοµικά 
να διαχωριστούν α̟ό την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα 
̟ροβλήµατα στην αναθέτουσα αρχή είτε, ̟αρά τη δυνατότητα διαχωρισµού τους, είναι 
α̟όλυτα αναγκαίες για την τελειο̟οίησή της. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι 
ο̟οίες ̟ροβλέ̟ονται κατά είδος α̟ό το συµβατικό τιµολόγιο και τον ̟ροϋ̟ολογισµό, 
αλλά εκτελούνται σε ̟οσότητες µεγαλύτερες α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες (̟ρόσθετες ή 
υ̟ερσυµβατικές εργασίες) είτε δεν ̟ροβλέ̟ονται καθόλου ή ̟ροβλέ̟ονται µεν, αλλά 
εκτελούνται µε διαφορετικό τρό̟ο (νέες εργασίες). ∆εν θεωρούνται συµ̟ληρωµατικές οι 
εργασίες ̟ου αφορούν στην ε̟έκταση του τεχνικού αντικειµένου του έργου ή στη 
βελτίωση της ̟οιότητάς του µε ανώτερα ̟οιοτικώς υλικά ή µε µεθόδους µη 
̟ροδιαγραφόµενες στα οικεία συµβατικά τεύχη, διότι είναι ανε̟ίτρε̟τη η εκ των 
υστέρων µεταβολή του αντικειµένου του έργου καθόσον δεν ήταν γνωστή στο σύνολο 
των διαγωνιζοµένων κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους και δεν α̟οτέλεσε τη βάση 
της διαδικασίας αναδείξεως αναδόχου (Α̟οφάσεις Τµήµατος Μείζονος - Ε̟ταµελούς 
Σύνθεσης Ελ. Συν.3205/2011, 3030/2011, Α̟όφαση VI Τµήµατος 27/2013,  897/2012, 
2069/2010, Πράξεις VI Τµήµατος 108/2007, 232/2006, 216/2006, 197/2006, 192/2006, 
98/2006). Οι ως άνω διατάξεις, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα τους, ̟ρέ̟ει να 
ερµηνεύονται στενά, το δε βάρος α̟οδείξεως της συνδροµής των έκτακτων και 
α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων φέρει η αναθέτουσα αρχή (∆.Ε.Ε. στην υ̟όθεση C-601/10, 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). Ως α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις 
νοούνται αιφνίδια ̟ραγµατικά γεγονότα, τα ο̟οία δεν ανάγονται στο χρόνο 
καταρτίσεως της αρχικής συµβάσεως και τα ο̟οία, ̟αρότι η µελέτη (οριστική ή 
̟ροµελέτη), µε βάση την ο̟οία ̟ροσδιορίσθηκε το τεχνικό αντικείµενο του έργου, 
υ̟ήρξε κατά το δυνατόν ̟λήρης και ακριβής, αντικειµενικά δεν µ̟ορούσαν να 
̟ροβλεφθούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της ανθρώ̟ινης εµ̟ειρίας και λογικής ώστε 
να ενταχθούν στο αρχικό έργο και την ήδη συναφθείσα σύµβαση (Α̟όφαση Τµήµατος 
Μείζονος – Ε̟ταµελούς Σύνθεσης Ελ.Συν.3205/2011, Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 
2726/2010, 2506/2009, 1780/2009, Πράξεις VI Τµήµατος 52/2007, 106/2003). Η 
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου ̟ερί ̟ροσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία της 
α̟ευθείας αναθέσεως µέσω καταρτίσεως συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, ως εκ της 
φύσεώς της, ̟ρέ̟ει να είναι ειδικώς και ε̟αρκώς αιτιολογηµένη, ̟ροκειµένου να 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των αναγκαίων για την κατάρτισή της 
̟ροϋ̟οθέσεων (Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 27/2013, 897/2012, 2066/2010, 286/2010, 
285/2010, 136/2010). Περαιτέρω, µε το ̟οσό του κονδυλίου των α̟ροβλέ̟των της 
αρχικής συµβάσεως καλύ̟τονται εργασίες, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µεταβολή του 
νοµοθετικού ̟λαισίου, η ο̟οία λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως και 
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ε̟ιβάλλει αναγκαστικές τρο̟ο̟οιήσεις στο σχεδιασµό του αρχικού έργου, εργασίες, οι 
ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό α̟αιτήσεις της κατασκευής, δεν οφείλονται σε α̟ρόβλε̟τες 
συνθήκες και κρίνονται α̟αραίτητες για την αρτιότητα του έργου (̟.χ. κακοτεχνίες), 
καθώς και διαφορές, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν στις ̟οσότητες των εργασιών ̟ου ̟ρέ̟ει να 
εκτελεσθούν και οφείλονται σε ̟ροφανείς ̟αραλείψεις ή σφάλµατα των ̟ροµετρήσεων 
(Α̟οφάσεις VI Τµήµατος 792/2011, 791/2011). Τέλος, ουσιώδη διαδικαστικό τύ̟ο για 
τη σύναψη της συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, συνιστά η σύνταξη α̟ό τη ∆ιευθύνουσα 
Υ̟ηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο ο̟οίος υ̟ογράφεται α̟ό 
τον ανάδοχο και οριστικο̟οιείται µε την έγκρισή του α̟ό την Προϊσταµένη Αρχή, 
̟εριλαµβάνει δε τα ουσιώδη οικονοµικά δεδοµένα τόσο της αρχικής όσο και της 
συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως. 

VΙ. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, α̟ό όλα τα στοιχεία του φακέλου, σε σχέση µε 
την εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τουν ότι:  

1.- Η  υ̟ηρεσία ̟ου εισηγείται [∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας], για να θεµελιώσει την ά̟οψη της 
̟ερί της νοµιµότητας της εν λόγω συµ̟ληρωµατικής συµβάσεως, αναφέρει στην 
εισήγηση της ότι: α) Οι εργασίες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ̟αρούσα 1η 
συµ̟ληρωµατική σύµβαση αναφέρονται στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση και 
̟εριλη̟τικά αφορούν: Πρόσθετες εργασίες ̟ου αναγράφονται στον ̟ίνακα των 
σελίδων 6 & 7 του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής του έργου, οι ο̟οίες ήταν αναγκαίες και 
α̟αραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του, 
ώστε να καλύ̟τονται οι όροι ε̟ιλεξιµότητας του έργου και έχουν ̟αραληφθεί ̟οιοτικά 
και ̟οσοτικά και β)  Οι ̟αρα̟άνω εργασίες δεν ̟εριλαµβάνονται στο αρχικά ανατεθέν 
έργο ή σε ̟ροηγούµενη συναφθείσα συµ̟ληρωµατική σύµβαση, κατέστησαν αναγκαίες 
λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων και δεν µ̟ορούν να διαχωριστούν α̟ό την κυρία 
σύµβαση αλλά και αυτές ακόµα ̟ου µ̟ορούν να διαχωριστούν είναι α̟όλυτα 
αναγκαίες για την τελειο̟οίηση της αρχικής σύµβασης και την λειτουργικότητα του 
έργου. Και µε βάση αυτά ε̟ικαλείται ότι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 57 
̟αρ. 1 του Ν.3669/08, δοθέντος ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ως άνω Ν.3669/08. 

2.- Κατ’ αρχήν τα στοιχεία αυτά, δεν είναι ικανά και αρκετά, ̟ροκειµένου να 
τύχουν εφαρµογή οι διατάξεις των ̟ροαναφερόµενων  (άνω ̟αρ.V) άρθρων του 
Ν.3669/08 και µε αυτά δεν µ̟ορούν να θεµελιωθούν οι ̟ροϋ̟οθέσεις, αυστηρώς 
τυ̟ικές, των εν λόγω διατάξεων.  Ειδικότερα, στην εισήγηση της Υ̟ηρεσίας: 

(α) ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι «α̟ρόβλε̟τες ̟εριστάσεις» 
̟ου κατέστησαν αναγκαίες τις συµ̟ληρωµατικές εργασίες.  Πρόσθετες εργασίες, «οι 
ο̟οίες ήταν αναγκαίες και α̟αραίτητες για την λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειµένου του, ώστε να καλύ̟τονται οι όροι ε̟ιλεξιµότητας του έργου», 
χωρίς την συνδροµή α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων, δεν α̟οτελούν, σύµφωνα µε τα 
̟αρα̟άνω, λόγο σύναψης συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, αλλά α̟οτελούν αντικείµενο 
νέας εργολαβίας. 

(β) ∆εν ̟εριγράφονται και δεν τεκµηριώνονται οι λόγοι αδυναµίας του 
διαχωρισµού των εν λόγω ̟ρόσθετων εργασιών α̟ό την κύρια σύµβαση, ή η α̟όλυτη 
αναγκαιότητά τους για την τελειο̟οίηση της αρχικής σύµβασης και την 
λειτουργικότητα του έργου. 
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(γ) ∆εν ̟εριγράφεται και δεν τεκµηριώνεται συνδροµή ε̟ειγουσών ̟εριστάσεων, 
ώστε να αιτιολογηθεί η εκτέλεση εργασιών - ̟ολύ ̟ερισσότερο υ̟ερσυµβατικών 
εργασιών – χωρίς την ̟ροηγούµενη έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χωρίς την 
Υ̟ογραφή Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης. 

 (δ) α̟ό την ίδια την εισήγηση της υ̟ηρεσίας, ̟ροκύ̟τει ότι  εκ των τριών άνω 
(συντρεχόντων σωρευτικά) ̟ροϋ̟οθέσεων, ̟ληρείται µόνο η µία,  ήτοι το ̟οσό των 
̟ροτεινοµένων συµβάσεων συµ̟ληρωµατικών έργων ή υ̟ηρεσιών δεν υ̟ερβαίνει το 
50% του ̟οσού της αρχικής σύµβασης». 

VΙΙ.- Εν κατακλείδι, για την εκτέλεση των υ̟όψη συµ̟ληρωµατικών εργασιών, 
µετά τις ̟αρα̟άνω αναφερόµενες εγκρίσεις, υ̟ογράφεται ̟ριν την εκτέλεσή τους, 
συµ̟ληρωµατική σύµβαση και ̟ροσκοµίζεται η αναλογούσα συµ̟ληρωµατική 
εγγυητική καλής εκτέλεσης. Για τις δύο εργολαβίες µε ανάδοχο τη «SICAP SA» ̟ου 
δηµο̟ρατήθηκαν το 2008, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες αυτές, αλλά εκτελέστηκαν το 
2009 και το 2010, οι εργασίες της αρχικής σύµβασης και οι ̟ρόσθετες, χωρίς υ̟ογραφή 
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, και η νοµιµο̟οίηση αυτών (των ̟ρόσθετων εργασιών) 
ζητείται µετά την ̟αραλαβή των έργων, µε το αιτιολογικό ότι ̟αρελήφθησαν α̟ό την 
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής, µαζί µε τις ̟ροβλε̟όµενες συµβατικές εργασίες. Ερµηνεύοντας 
την όλη διαδικασία ̟ρόκειται για εκ των υστέρων νοµιµο̟οίηση ̟ρόσθετων εργασιών 
(εκτός των συµβατικών) µετά την ολοκλήρωση του έργου και όχι, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται, 
̟ριν την εκτέλεσή τους. 

VΙΙΙ.- Η Ε̟ιτρο̟ή, µετά α̟ό ερωτήσεις των µελών της ̟ρος το Νοµικό Σύµβουλο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευθύµιο Καραΐσκο, τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού Αναστάσιο Πα̟αναστασίου και τον ∆ιευθυντή 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Γεώργιο Μάρκου και διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ των µελών και αφού (η ̟λειοψηφία της, 
κατά τα κατωτέρω)  έλαβε υ̟όψη της και α̟οδέχτηκε ως νόµιµα και ορθά, τα όσα 
ανωτέρω ανέφερε ο Νοµικός Σύµβουλος, τα ο̟οία α̟οτελούν και το σκε̟τικό 
(αιτιολογία) της ̟αρούσας α̟οφάσεως, 

Για όλους τους ̟αρα̟άνω λόγους, η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
1. Ε̟αναλαµβάνει την κρίση της, σε σχέση µε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµ̟ληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Οδός Στύρα – 
Ν. Στύρα», Π.Ε. Εύβοιας, ε̟ί της ο̟οίας εκδόθηκε η µε αριθµό 989/27-08-2013 α̟όφασή 
της και ακυρώθηκε µε τη  υ̟.αριθ.11/19/2013 α̟όφαση (Πρακτικό 11/2013) της 
Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας.    
2. ∆εν α̟οδέχεται (α̟ορρί̟τει) την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως αυτή διατυ̟ώθηκε στα  υ̟’ αρ. 91699/4386/06-
08-2013  και υ̟.αριθ.̟ρωτ.141446/6214/13-12-2013 έγγραφά της.  
3. ∆εν εγκρίνει  την 1η Συµ̟ληρωµατική Σύµβαση, ό̟ως αυτή ̟εριλαµβάνεται στον 4ο 
Α.Π.Ε. του έργου «Οδός Στύρα – Νέα Στύρα», µε ανάδοχο την εταιρεία «SICAP S.A.».  
Ο κ. Θωµάς Τουσιάδης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1555 
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι 
– Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α..   

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. Τ.Ε. 
142775/12508/16-12-2013 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: 
«Βελτίωση δρόµου Γαρδίκι – Γραµµένη Οξυά», Π.Ε. Φθιώτιδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
5.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ηµερολογιακές ηµέρες, 
ήτοι µέχρι  31/12/2013. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι συµφωνεί, αλλά ζήτησε “να ε̟ιµείνουµε σε έναν 
καλύτερο και α̟οτελεσµατικότερο ρυθµό χρηµατοδότησης του έργου. Η ̟εράτωση µέχρι 
31/12/2013 είναι εντελώς εκτός ̟ραγµατικότητας”. Υ̟άρχει, ε̟ίσης, συνέχισε ο κ. Χρονάς,  
“ζήτηµα χρησιµο̟οίησης εκφράσεων και ̟ροθεσµιών ̟ου ακουµ̟άνε α̟όλυτα στην 
̟ραγµατικότητα”.  
  

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1556  
 
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δα̟ανών για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4878/13-12-
2013 και 4876/13-12-2013 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, τα ο̟οία και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του 
̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

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

 
α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

1 ∆α̟άνη ̟ου αφορά σε ̟αραλλαγή δικτύου 
της ∆ΕΗ λόγω δια̟λατύνσεως του 

οδοστρώµατος στη θέση Όσκλιανη για τις 
ανάγκες του έργου  

 «Ο∆ΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑ∆Α – ΑΓΡΑΦΑ Ν.Α. 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» 

ΚΑΕ  9453 

∆Ε∆∆ΗΕ 1.222,76€ 

 
2. την ̟αρακάτω δα̟άνη για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµης οφειλής της Π.Ε. Ευρυτανίας, 
για το έτος 2011, ως εξής:  
 

α/α Τίτλος Έργου Ανάδοχος Ποσό σε € 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 47 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι το ̟οσό της ̟ρώτης ̟ερί̟τωσης ̟ρέ̟ει να 
καταλογιστεί στη ∆ΕΗ, ̟ρόταση ̟ου οµόφωνα έγινε δεκτή, και ζητήθηκε, µετά α̟ό 
̟ρόταση του Προέδρου, µέσω της Νοµικής Υ̟ηρεσίας µε αγωγή να καταβληθεί το ̟οσό 
α̟ό τη ∆.Ε.Η.. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1557  
 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τρο̟ο̟οιηµένων τευχών ε̟αναδηµο̟ράτησης του έργου: 
«Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
300.000 € µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
144643/5521/16-12-2013 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 ε̟αναδηµο̟ράτηση του έργου: «Α̟οκατάσταση οδοστρώµατος τµηµάτων της 
Ε.Ο. 27», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 300.000,00 € µε Φ.Π.Α., µε ανοιχτή 
δηµο̟ρασία, 
β) την τρο̟ο̟οιηµένη διακήρυξη και την ̟ερίληψη διακήρυξης του ανωτέρω έργου, 
̟ροκειµένου να α̟οσταλούν για δηµοσίευση,  
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή ̟ου θα 
διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής δηµο̟ρασίας και την δηµο̟ρασία. 
Στα υ̟όλοι̟α τεύχη του έργου (̟ροϋ̟ολογισµός, τεχνική έκθεση, τιµολόγιο µελέτης, 
ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων) δεν έγινε καµία τρο̟ο̟οίηση, και  ισχύουν, σύµφωνα µε 
την υ̟΄αριθµ. 1193/14-10-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1558 

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δα̟άνης για αντιµετώ̟ιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ του έργου 
«Κο̟ή ξερών ∆ένδρων – Ευκαλύ̟των ε̟ί  της Εθνικής οδού Άµφισσας Ιτέας στην 
κεντρική είσοδο της Ιτέας». 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. οικ. 
143860/5471/12-12-2013 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 
 

1 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ¨ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 
Κ.Α.Ε. 9471.03 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Ε. 

27.721,74€ 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη ύψους 1.230,00 €, α̟ό ̟ιστώσεις εκτάκτων αναγκών 2013, για την 
εκτέλεση του έργου (εργασιών)  «Κο̟ή ξερών ∆ένδρων – Ευκαλύ̟των ε̟ί  της Εθνικής 
οδού Άµφισσας Ιτέας στην κεντρική είσοδο της Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας  
2. την α̟’ ευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου,  λόγω του κατε̟είγοντος.  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1559 

 
ΘΕΜΑ 36ο: 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 ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144930/4882/16-12-2013 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. Γεώργιο Κά̟̟ο, τακτικό µέλος και Προέδρο 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., η ο̟οία 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 203/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε τον κ. 
Μιχάλη Βλαχάκη, Προϊστάµενο Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., 
σύµφωνα µε το υ̟΄αριθµ. 144677/4869/13-12-2013 ̟ρακτικό διενέργειας δηµόσιας 
κλήρωσης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1560 
 
ΘΕΜΑ 37ο: 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. 
144936/4884/16-12-2013 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 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 49 

Αντικαθιστά τον κ. Γεώργιο Κά̟̟ο, τακτικό µέλος και Προέδρο 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., η ο̟οία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
170/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, µε τον κ. Λάµ̟ρο Συλεούνη, 
Προϊστάµενο Τµήµατος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., σύµφωνα µε το υ̟΄αριθµ. 
144676/4868/13-12-2013 ̟ρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1561 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δα̟ανών - διάθεση ̟ιστώσεων για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις 
ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών και για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4811/16-12-
2013 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: 
Α. τις ̟αρακάτω δα̟άνες – διάθεση ̟ιστώσεων, ως εξής: 
1) ̟οσό 615,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459, για ̟ληρωµή ε̟ιθεωρητή του φορέα ̟ιστο̟οίησης EUROGERT για την 
α̟όκτηση ̟ιστο̟οιητικού, σύµφωνα µε το ISO:9001/2008 για το ΚΤΕΟ Βοιωτίας 
(Έγγραφό του 214/10-12-2013), 

2) ̟οσό 738,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
899, για ̟ληρωµή συνδροµής νοµοτέλειας για το έτος 2014 και ανανέωσης για το 

2013 των ωρών ̟αροχής της υ̟ηρεσίας για τις ανάγκες της ∆/σης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού,  

3) ̟οσό 500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1111, για αγορά γραφικής ύλης για 
τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της ΠΕ Βοιωτίας έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του 
διαγωνισµού, 

4) δέσµευση ̟οσού 2819,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 566, για ̟ληρωµή 
αµοιβών κλιµακίων ελέγχου λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε τα έγγραφα της 
α̟οκεντρωµένης 20844/217142/4-11-13 και 20846/217150/4-11-13, 

5) ̟οσό 24.600,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για υ̟ηρεσίες φύλαξης 
κτιριακών εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων, µηχανολογικού εξο̟λισµού κ.λ.̟. 
της ΠΕ Βοιωτίας, σε βάρος του ΕΦ 073 ΚΑΕ 892  του Π/Υ-2014. Σηµειωτέον η 
υ̟άρχουσα σύµβαση λήγει την 31-12-2013, 

6) ̟οσό 430,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1699, για φωτογραφικές α̟οτυ̟ώσεις της ̟εδιάδας της Κω̟αϊδας σε µορφές 

κάδρου στον χώρο υ̟οδοχής του κοινού  α̟ό την Περιφερειακή αρχή  (Έγγραφο 
∆/νση ∆/κού-Οικ/κού ∆Υ/16-12-2013), 
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7) ̟οσό  3.690,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, α̟ό την ̟ίστωση του ΕΦ 073 ΚΑΕ 
879, για τεχνική υ̟οστήριξη καλής λειτουργίας της Α.Π.Χ. του ∆ιοικητηρίου της ΠΕ 
Βοιωτίας για το 2014 (Έγγραφο ∆/νση ∆/κού-Οικ/κού ∆Υ/16-12-2013). 

Β. την δα̟άνη και διάθεσης ̟ίστωσης για ̟ληρωµή  λογαριασµών έργων της  Π.Ε. 
Βοιωτίας, ως εξής: 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΦΟΡ     ΚΑΕ   ΠΟΣΟ 

 1. 
 

Συντήρηση οδικών 
αξόνων ΠΕ Βοιωτίας 

ΕΡΓΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

071 9459 129.273,00 

2. 
 

Εκτέλεση 
αντι̟ληµµυρικών 
εργασιών στον Ασω̟ό 
̟οταµό  

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

071 9476 45.200,00 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την δα̟άνη µε α/α Α.5 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1562 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ̟αράτασης της ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
43.500,00€ µε Φ.Π.Α.. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
139360/5355/16-12-2013 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 
Εγκρίνει την ̟αράταση της συνολικής ̟ροθεσµίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην ̟αραλιακή ζώνη Πανόρµου», Π.Ε. Φωκίδας, ̟ροϋ̟ολογισµού 
43.500,00€ µε Φ.Π.Α., κατά εκατόν τριάντα εννέα (139) ηµέρες, ήτοι έως 30-04-2014 µε 
αναθεώρηση µόνο για τις εργασίες ασφαλτικών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1563 
 
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δα̟άνης - διάθεσης ̟ίστωσης για εξόφληση λογαριασµoύ έργου, 
α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π., έτους 2013, Π.Ε. Φθιώτιδας.  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
111642/3727/6-12-2013 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 
Εγκρίνει την δα̟άνη - διάθεση ̟ίστωσης α̟ό το ενταγµένο έργο µε γενικό τίτλο:  
«Εξόφληση οφειλών των ̟ροηγούµενων ετών α̟ό εκτελεσθείσες εργασίες, 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 51 

ληξι̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις, δικαστικές α̟οφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. 
διαφόρων έργων κ.λ.̟.», α̟ό ̟ιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2013, ως κάτωθι:  
 
Α/Α Τίτλος έργου Ανάδοχος Ποσό Κ.Α.Ε 
1. 15η εντολή «Μελέτη 

νέου διοικητηρίου 
Λαµίας» 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ: 
Α.)ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. - 
Β.)ΓΡ.ΓΕΝΙΑΣ - 
Γ.)Ε.ΒΑΓΙΑΝΟΣ - 
Κ.ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ -
Α.ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

21.341,94 97790000 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  21.341,94  
 
Η ανωτέρω δα̟άνη συνολικού ̟οσού 21.341,94 € θα καλυφθεί α̟ό ̟ιστώσεις του Ε.Φ. 
01.071 και ΚΑΕ εξόδων 9779.0000. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1564 
 
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δα̟άνης για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014», στην Ουτρέχτη Ολλανδίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη την υ̟’ αριθµ. 6638/16-12-
2013 αρνητική εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει την δα̟άνη 8.000,00 € για συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 
έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014» στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, α̟ό 14 έως 19/1/2014, 
α̟ό το ̟ρόγραµµα δηµοσίων ε̟ενδύσεων Ειδικό Φορέα 01 071 ΚΑΕ 9899, διότι δεν 
α̟αιτείται κατά τον χρόνο λήψης α̟όφασης να υ̟άρχουν ταµειακά διαθέσιµα ̟ου να 
καλύ̟τουν και την συγκεκριµένη δα̟άνη, αλλά να υ̟άρχει ε̟αρκής, εγγεγραµµένη 
και εγκεκριµένη ̟ίστωση στον Προϋ̟ολογισµό. 
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, λόγω διαφορετικών ιεραρχήσεων. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1565 
 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση τευχών δηµο̟ράτησης και όρων ̟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. οικ. 
144669/5524/16-12-2013 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 
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α̟οφασίζει οµόφωνα 

1. Εγκρίνει: 
α) την δηµο̟ράτηση 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., µε ̟ροφορική δηµο̟ρασία, 
β) τους όρους δηµο̟ράτησης και τα λοι̟ά τεύχη δηµο̟ράτησης του έργου του θέµατος, 
γ)  την δα̟άνη για την εκτέλεση του έργου. 
2. Ορίζει την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας ως 
Αρχή ̟ου θα διενεργήσει την διαδικασία ορισµού της ε̟ιτρο̟ής και την δηµο̟ρασία. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1566 
 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
141563/4533/9-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει: 
1. την δα̟άνη ̟οσού 156,28 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0716, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 1 υ̟αλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής για τον µήνα Νοέµβριο, 
2. την δα̟άνη ̟οσού 2.355,65 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0832, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ, 
3. την δα̟άνη ̟οσού 5.507,63 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0711, για την 
̟ληρωµή οδοι̟ορικών 23 υ̟αλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας, της ∆/νσης  Μεταφορών, της  ∆/νσης Ανά̟τυξης, ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας, του Τµήµατος Μηχανολογικού Εξο̟λισµού, της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων, της ∆/νσης Υγείας, της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  για τους 
µήνες Αύγουστος, Σε̟τέµβριος, Οκτώβριος,  Νοέµβριος, ∆εκέµβριος, 
4. την δα̟άνη ̟οσού 1.220,50 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0824, για την 
̟ληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ, 
5. την δα̟άνη ̟οσού 80,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την 
αντικατάσταση ε̟ιτηρητή ασυµµετρίας και διαδοχής 3 φάσεων στον ανελκυστήρα 
του διοικητηρίου λόγω ασυµµετρίας ρεύµατος (εναλλαγή τάσης ρεύµατος)  
(ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), 
6. την δα̟άνη ̟οσού 246,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή αλλαγής και αναγόµωσης των φορητών ̟υροσβεστήρων της ∆/νσης 
Μεταφορών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), 
7. την δα̟άνη ̟οσού 221,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1311, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π/Ε Φωκίδας 
(∆ΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ), 
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8. την δα̟άνη ̟οσού 74.318,46 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9479, για την 
̟ληρωµή 6 λογαριασµού της µελέτης βελτίωσης ε̟έκτασης Ε̟αρχιακής οδού α̟ό 
ΝΕΟ-ΚΛΗΜΑ-ΚΑΜΠΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΤΕΙΧΙΟ ΠΟΤΙ∆ΑΝΕΙΑ (ΣΑΕ 409) 
(ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ), 
9. την δα̟άνη ̟οσού 547,40 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
(ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), 
10. την δα̟άνη ̟οσού 15.126,96 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον 
ε̟αρχιακό δρόµο εντός δ.δ Πενταγιούς (ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ), 
11. την δα̟άνη ̟οσού 21.811,16 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459για την 
̟ληρωµή του 5ου λογαριασµού α̟οκατάσταση τεχνικών έργων στο χείµαρρο σκίτσα 
(ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ), 
12. την δα̟άνη ̟οσού 2482,20 € για τον µήνα Νοέµβριο, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 
071 ΚΑΕ 9779, για την ̟ληρωµή οδοι̟ορικών(ΚΑΠ) 10 υ̟αλλήλων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων,  
13. την δα̟άνη ̟οσού 500,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1699, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µοκετών-̟ατάκια της Π/Ε Φωκίδας (ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ), 
14. την δα̟άνη ̟οσού 5.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9779, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας γεννήτριας της ∆/νσης Τεχνικών έργων α̟ό το ̟ρόγραµµα 
τόκων, 
15. την δα̟άνη ̟οσού 225,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιών εκτυ̟ωτή hp laserjet για το γραφείο ̟ολιτικής 
̟ροστασίας (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
16. την δα̟άνη ̟οσού 200,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή ε̟ισκευής φωτοτυ̟ικού µηχανήµατος στο γραφείο της κας 
Αντι̟εριφερειάρχη (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
17. την δα̟άνη ̟οσού 31,98 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1723, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας 2 flas usb της ∆/νσης Τεχνικών Έργων (ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ), 
18. την δα̟άνη ̟οσού 158,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας αναλώσιµων ειδών για τους εκτυ̟ωτές της ∆/νσης Μεταφορών 
κ Ε̟ικοινωνιών του τµήµατος ΚΤΕΟ (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ), 
19. την δα̟άνη ̟οσού 498,15 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1329, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού και της ∆/νσης Τεχνικών έργων (ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ), 
20. την δα̟άνη ̟οσού 172,20 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0869, για την 
̟ληρωµή κόστους εργασίας για την ε̟ισκευή των φωτοτυ̟ικών µηχανηµάτων της 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και της ∆/νσης Τεχνικών έργων (ΤΣΕΛΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ), 
21. την δα̟άνη ̟οσού 940,95 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή κόστους εργασίας στο ΚΥ 5886 CATERPILLAR D8N ̟ροωθητή της Π/Ε 
Φωκίδας (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ), 
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22. την δα̟άνη ̟οσού 1.962,18 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών για το ΚΥ 5886 CATERPILLAR D8N ̟ροωθητή 
της Π/Ε Φωκίδας (ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ), 
23. την δα̟άνη ̟οσού 110,70 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 0861, για την 
̟ληρωµή κόστους εργασίας για το ΚΗΥ 7901 TOYOTA RAV 4 αυτοκινήτου της Π/Ε 
Φωκίδας (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ),  
24. την δα̟άνη ̟οσού 215,19 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 7901 TOYOTA RAV 4 αυτοκίνητο 
της Π/Ε Φωκίδας (ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ), 
25. την δα̟άνη ̟οσού 530,01 €, α̟ό την ̟ίστωση ΤΟΥ Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1321, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας ανταλλακτικών του ΚΗΗ 1611 φορτηγού stayer της Π/Ε 
Φωκίδας (∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ), 
26. την δα̟άνη ̟οσού 40,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 073 ΚΑΕ 1111, για την 
̟ληρωµή ̟ροµήθειας µελανιού για το φωτοτυ̟ικό µηχάνηµα του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής (ΦΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ),    
27. την δα̟άνη ̟οσού 2.035,87 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε/Φ 071 ΚΑΕ 9459, για την 
̟ληρωµή του 10ου λογαριασµού του έργου «Ανακαίνιση, Βελτίωση του Νοµαρχιακού 
Κτηνιατρείου Λιδωρικίου» (̟ιστώσεις ΣΑΕΠ 066) (Κ/ΞΙΑ Ι. ΤΑΛΑΝΤΗΣ-Κ. 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ).  
Στις ̟αρα̟άνω δα̟άνες ̟εριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α..  

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1567 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ̟ρακτικού της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Βοιωτίας και τρο̟ο̟οίηση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4829/12-12-
2013 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 10-12-2013 ̟ρακτικό της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης των 
α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών δια̟ραγµάτευσης της Π.Ε. 
Βοιωτίας, ̟ου αφορά στην ανάθεση ενός νέου δροµολογίου, στα ̟λαίσια της 
δια̟ραγµάτευσης για την µεταφορά µαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας. 
2. Αναδεικνύει µειοδότη του νέου δροµολογίου «Ερυθρές-Θήβα (ΕΠΑΣ)» για τη 
µεταφορά τριών (3) µαθητών τον ∆ελή  Νικόλαο, µε ηµερήσια α̟οζηµίωση 29,38 €, 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., διότι κατέθεσε την οικονοµικότερη ̟ροσφορά, και 
αναθέτει στον εν λόγω µειοδότη την εκτέλεση του δροµολογίου µε την ̟ροσφερθείσα 
τιµή και σύµφωνα µε τον συνηµµένο ̟ίνακα: 
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ού 

Σχολικ
ή 
Μονά
δα 

Μεταφορι
κό 
µέσο 

Έµφορτα  
Χιλιόµετ
ρα 

∆ροµολόγι
ο  
Μονό ή  
µε 

Αριθµ
ός 
Μεταφ
. 

Ηµερήσ
ιο  
Κόστος  
µε 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 55 

ε̟ιστροφή µαθητ
ών 

Φ.Π.Α. 

ΕΡΥΘΡΕ
Σ 

ΘΗΒΑ ΕΠΑΣ  
ΘΗΒΑ
Σ 

ΤΑΞΙ 28 ΜΕ 
 
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ 

3  29,38 

 
3. Τρο̟ο̟οιεί: 
α) το νέο δροµολόγιο µεταφοράς µαθητών, ό̟ως αναγράφεται στον ακόλουθο 
συνηµµένο ̟ίνακα,  «Αµ̟ελοχώρι – Θήβα (Ειδικό ∆/Σ), η εκτέλεση του ο̟οίου έχει 
ανατεθεί στον εκµισθωτή Τσότρα Αθ. Νικόλαο, βάσει της αριθµ.1357/15.11.2013 
α̟όφασης της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής, λόγω της ανάγκης ύ̟αρξης συνοδού στο 
συγκεκριµένο δροµολόγιο, η ο̟οία µας γνωστο̟οιήθηκε µε το αριθµ. 
171/φ2/20.11.2013 έγγραφο του Ειδικού Σχολείου Θήβας. 
Ως εκ τούτου η ηµερήσια α̟οζηµίωση του δροµολογίου θα διαµορφωθεί α̟ό 25,00 € 
άνευ Φ.Π.Α. σε 35,76 € άνευ Φ.Π.Α (µε την α̟ασχόληση της συνοδού), 
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ΤΑΞΙ 18,60 ΜΕ 
 
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ 

1 35,76 

  
β) το ̟αρατεινόµενο δροµολόγιο  «Θήβα Άρµα» (µόνο ε̟ιστροφή), ό̟ως αναγράφεται 
στον ακόλουθο συνηµµένο ̟ίνακα, σύµφωνα και µε το άρθρο 5 της υ̟ογεγραµµένης 
α̟ό 21.12.2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Βοιωτίας και του Νικολάου Αθ.Τσότρα, η 
ο̟οία ̟αρατάθηκε, ως εξής: Το ως άνω δροµολόγιο να ̟εριλαµβάνει ̟λην της 
ε̟ιστροφής και την µετάβαση του µαθητή α̟ό τον τό̟ο κατοικίας του στη σχολική 
µονάδα, σύµφωνα  µε  τα αναφερόµενα στο αρ. 362/5.11.2013 έγγραφο του Εσ̟ερινού 
Γυµνασίου µε Λ.Τ. Θήβας.    
Ως εκ τούτου η χιλιοµετρική α̟όσταση θα διαµορφωθεί α̟ό 18,30 σε 36,60 και η 
ηµερήσια α̟οζηµίωση αντίστοιχα θα διαµορφωθεί α̟ό 25,60 € άνευ Φ.Π.Α. σε  42,78 € 
άνευ Φ.Π.Α. 
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Άρµα Θήβα Εσ̟ερι ΤΑΞΙ 36,60 ΜΕ 1 42,78 
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νό 
Γυµνάσ
ιο 
Θήβας 

 
ΕΠΙΣΤΡΟ
ΦΗ 

 
γ) το νέο δροµολόγιο «Άσ̟ρα Σ̟ίτια – Λιβαδειά», σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
συνηµµένο ̟ίνακα, για τη µεταφορά δύο (2) µαθητών στο Ειδικό Ν/Γ,  η  εκτέλεση του 
ο̟οίου έχει ανατεθεί στην Ένωση Φυσικών Προσώ̟ων Ιδιοκτητών Ταξί Ε̟αρχίας 
Λιβαδειάς βάσει της αριθµ.1447/2.12.2013 α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής,  
̟ροκειµένου  ύστερα α̟ό το αριθµ.32/19.11.2013 έγγραφο του 3ου Ν/Γ Λιβαδειάς  να 
εξασφαλιστεί και η µεταφορά ενός νη̟ίου α̟ό την ̟εριοχή  «Μάκρεσι», το ο̟οίο θα 
ε̟ιβιβάζεται στο διερχόµενο ταξί για να  µεταβαίνει στο  3ο   Ν/γείο Λιβαδειάς. Ως εκ 
τούτου η χιλιοµετρική α̟όσταση θα διαµορφωθεί α̟ό σε 65,4 σε 68,4 και η ηµερήσια 
α̟οζηµίωση α̟ό 47,50 € άνευ Φ.Π.Α. σε 57,55 € άνευ Φ.Π.Α. 
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ΤΑΞΙ 68,4 ΜΕ 
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ΦΗ 
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4. Καταργεί α̟ό το µήνα Νοέµβριο 2013 το νέο δροµολόγιο µεταφοράς δύο (2) 
µαθητών α̟ό  «Βάγια για το Εσ̟ερινό Γ/ΣΙΟ & Λ.Τ Θήβας» , η εκτέλεση του ο̟οίου 
έχει ανατεθεί στον Νικόλαο Αθ. Τσότρα, βάσει της αριθµ. 1357/15.11.2013 α̟όφασης 
της Οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής,  λόγω διακο̟ής της φοίτησης στην εν λόγω σχολική 
µονάδα των µεταφερόµενων µαθητών. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1568 
 
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση ̟ρακτικού της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, 
̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α..  

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 4902/16-12-
2013 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 
1. Εγκρίνει το α̟ό 13-12-2013 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής του ̟ρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Βοιωτίας, ̟ροϋ̟ολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., ̟ου αφορά στην αξιολόγηση της 
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οικονοµικής ̟ροσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντα στον εν λόγω διαγωνισµό κ. 
Γεώργιου Κ. Σφενδώνη.  
2. Αναδεικνύει µειοδότη τον κ. Σφενδώνη Κ. Γεώργιο, η ̟ροσφορά του ο̟οίου 
ανέρχεται στο συνολικό ̟οσό των 44.280,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., διότι 
είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται οικονοµικά συµφέρουσα. 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µετά την ̟ροσκόµιση α̟ό τον αναδειχθέντα 
µειοδότη των δικαιολογητικών κατακύρωσης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην 
αριθµ.4338/18.11.2013 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού.  
Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “̟ρόκειται για εργολαβία”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1569 
 
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή λογαριασµών έργων, 
Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6639/16-12-
2013 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 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω λογαριασµών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής: 
 

Τίτλος έργου Προµηθευτής Ποσό Κ.Α.Ε 
1 Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 

δίκτυο του Νοµού (µεταφορά νερού 
& διάνοιξη αντι̟υρικών ζωνών στον 
̟ροφήτη Ηλία Μεγα̟λάτανου) 

Κων/νος Πάττας 2.899,11 9779 

2 Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού (µεταφορά νερού 
& χρήση µηχανηµάτων σε ̟υρκαγιά 
στην θέση Τσερεσι Καρακόλιθου του 
∆. ∆ιστόµου – Αράχωβας - 
Αντίκυρας) 

Γεώργιος Πάττας 5.943,97 9779 

3 Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού (µεταφορά νερού 
& χρήση µηχανηµάτων σε ̟υρκαγιά 
στη θέση Καµ̟ιά του τ.λ. ∆ιόνυσου 
του ∆. Ορχοµενού) 

Κων/νος Πάττας 3.247,41 9779 

4 Έκτακτες Παρεµβάσεις στο οδικό 
δίκτυο του Νοµού (φόρτωση – 
µεταφορα ογκόλιθων και το̟οθέτηση 
για δηµιουργία αναχωµάτων λόγω 
καταστροφής, καθώς και καθαρισµός 
λόγω έντονων βροχο̟τώσεων – 
̟ληµµυρών χειµάρρου ϊναχου) 

Πέτρος Γοργογιάννης 12.504,49 9779 
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Μειοψήφισε ο κ. Αναστάσιος Χρονάς, µε την αιτιολογία ότι “δεν αναφέρονται ηµεροµηνίες 
και φυσικά δεν φαίνεται τάξη. Υ̟άρχουν σχετικά έγγραφα της Υ̟ηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου, ̟ου ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη, µολονότι έφτασαν στα χέρια µας ανορθόδοξα και 
καθυστερηµένα και οφείλουµε να δούµε το ζήτηµα άµεσα σε σύσκεψη ̟αρουσία του Γενικού 
∆ιευθυντή, αλλά και κάθε αρµοδίου”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1570 
 
ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση ̟αράτασης µίσθωσης οικήµατος, Π.Ε. Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./13-12-
2013 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 ̟αράταση µίσθωσης ακινήτου ε̟ιφάνειας 270 τ.µ., ιδιοκτησίας Γεωργίου 
Κατσίµ̟ρα και 200 τ.µ., ιδιοκτησίας Λαγγουράνη Ασηµίνας, στην Άµφισσα, στα  ο̟οία 
στεγάζεται η ∆/νση Β/θµιας Εκ̟αίδευσης, για ένα τρίµηνο, µέχρι ̟εραίωσης της 
διαδικασίας µίσθωσης άλλου ακινήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/2010 και 
του Π.∆. 242/96. Το µίσθωµα των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σε 727,20€ και 529,20€ 
αντίστοιχα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1571 
 
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση δα̟άνης και διάθεση ̟ίστωσης για ̟ληρωµή ληξι̟ρόθεσµων 
λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144723/5854/16-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη και διάθεση ̟ίστωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, 
για ̟ληρωµή των ̟αρακάτω ληξι̟ρόθεσµων λογαριασµών έργων, Π.Ε. Εύβοιας, ̟ου 
έχουν εγκριθεί µε την υ̟΄αριθµ. 1460/2-12-13 α̟όφασή της, διορθώνοντάς τους, ως 
εξής: 
- ως ̟ρος τον Ε.Φ., α̟ό το εσφαλµένο «Ε.Φ. 02073» στο ορθό «Ε.Φ. 02071» και ως ̟ρος 
τους Κ.Α.Ε., α̟ό το εσφαλµένο «Κ.Α.Ε. 8398» στο ορθό  «Κ.Α.Ε 9471.03», ό̟ως φαίνεται 
στον ακόλουθο ̟ίνακα: 
 

α/α Τίτλος Έργου Προµηθευτής Ποσό σε €        Ε.Φ.  

Κ.Α.Ε.             

1 Α̟αλλοτρίωση (Αγ. 
Νικόλαος-Γιάλτρα-Αγ. 
Γεώργιος Λιχάδα) 

ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ∆ΗΜ. 228.828,96 Ε.Φ. 02071  

Κ.Α.Ε. 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37



 59 

9471.03            
 

2 Συµ̟ληρωµατική 
̟αρακατάθεση 
α̟αλλοτρίωσης οδού 
«Παράκαµψη Προκο̟ίου 
και τµήµα οδού» 

∆ΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.541,84 Ε.Φ. 02071  

Κ.Α.Ε. 
9471.03            

 

3 Α̟αλλοτρίωση (Ρα̟ταίοι 
– Στύρα – Νέα Στύρα) 

ΑΝ∆ΙΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ. 30.233,99 Ε.Φ. 02071  

Κ.Α.Ε. 
9471.03            

 
4 Ηλεκτροφωτισµός κόµβων ∆ΕΗ 31.080,71 Ε.Φ. 02071  

Κ.Α.Ε. 
9471.03            

 
 
- ως ̟ρος τον Ε.Φ., α̟ό το εσφαλµένο «Ε.Φ. 02073» στο ορθό «Ε.Φ. 02071» και ως ̟ρος τους 
Κ.Α.Ε., α̟ό τους ̟αρακάτω εσφαλµένους στον ορθό  «Κ.Α.Ε 9471.03»: 
 

5.1 Ε̟ισκευή αυλείου χώρου 
26ου ∆.Σ. Χαλκίδας (1ος 
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 

15.750,82 
 

9482 

5.2 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκταίδευσης Κύµης (υ̟ολ 
5ου λογ-υ̟ολ ∆ΗΜΟΥ) ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 7.131,24 

9483 

5.3 Αντικατάσταση 
εξωτερικών κουφωµάτων 
1ου ∆.Σ.Χαλκίδας(1ος λογ) ΜΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32.477,34 

9482 

5.4 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκταίδευσης Κύµης(6ος 
λογ)υ̟ολ.α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 

78.587,07 9483 

5.5 ∆ιαµόρφωση γη̟έδου 
καλαθοσφαίρησης στο 9ο 
∆.Σχ.Χαλκίδας (2ος Λογ) ΠΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.851,63 

9482 

5.6 Αντικατάσταση 
εξωτερικής ̟ερίφραξης 
8ου ∆.Σχ.Χαλκίδας(2ος 
λογ) ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. 13.436,63 

9482 

5.7 
Αντικατάσταση στέγης 
∆.Σ.Αγίας Άννας (2ος λογ) 

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ-
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 32.847,67 

9482 

5.8 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκταίδευσης Κύµης (7ος 
λογ)το υ̟ολ.α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 18.132,73 

9483 
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5.9 Κέντρο ̟εριβαλλοντικής 
εκταίδευσης Κύµης (8ος 
λογ)υ̟ολ α̟ό ΣΑΝΑ 8 ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 

83.401,51 9483 

5.10 Ε̟ισκευές ∆ηµ.Σχολείου 
Πάλιουρα (3ος λογ) ΠΑΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 553,08 

9482 

5.11 Εργασίες διαµόρφωσης 
χώρων WC & Κυλικείου 
στο γυµνάσιο Αυλωναρίου 
(1ος λογ) ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ 43.250,12 

9482 

5.12 Εργασίες-ε̟ισκευές στο 1ο 
∆.Σ.Ν.Αρτάκης (2ος λογ) ΤΖΟΒΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤ. 20.430,26 

9482 

5.13 Αναβάθµιση και 
συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης γυµνασίου 
Τα.∆ Κριεζών (1ος λογ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35.347,79 

9482 

5.14 Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
αλεξικέραυνου στο 
∆.Σχ.Τριάδας (1ος λογ) ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 

4934,76 9482 

5.15 Κατασκευή WC 
∆.Σχ.Αυλωναρίου (1ος  
λογ) 

ΜΑΣΤΟΡΗΣ ∆-
Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ 34.882,80 

9482 

5.16 Αναβάθµιση και 
συντήρηση ηλεκτρικής 
εγκατάστασης γυµνασίου 
Τα.∆ Κριεζών (2ος λογ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.860,41 

9482 

5.17 Κέντρο Περιβαλλοντικής 
εκ̟αίδευσης Κύµης 
(υ̟ολ.α̟ό ΕΣΠΑ 9ος λογ) ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ 21.123,40 

9483 

5.18 Κατασκευή στεγάστρου 
11ου ∆.Σχ.Χαλκίδας (1ος  
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 35.196,49 

9482 

5.19 Συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες στο ∆.Σ.Κριεζών 
(1ος λογ) ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

42.198,42 9482 

5.20 Μόνωση δωµάτων 15ου ∆Σ 
Χαλκίδας (1ος λογ) 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ 29.048,09 

9482 

5.21 Κατασκευή στεγάστρου 
11ου ∆.Σχ.Χαλκίδας (2ος  
λογ) 

ΣΤΑΦΑΝΟΥ-
ΚΑΤΣΟΥΛΙ∆ΗΣ 9.614,69 

9482 

5.22 Ανέγερση κτιρίου 1ου 
Γυµνασίου Χαλκιδας (23ος  
Λογ) 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.6012 

9483 

5.23 Τουριστική έκθεση 
Λονδίνο ΕΟΤ 6.500,00 

9899 
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5.24 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2011 HELEXPO AE 

2.821,13 9899 

5.25 ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟΤ 2.000,00 

9899 

5.26 Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ 1/1/2012-
30/5/2013  Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ 12592,75 

9417 

5.27 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΟΜΒΩΝ ∆ΕΗ  24242,2 

9781 

5.28 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΟΜΒΩΝ ∆ΕΗ  65757,8 

9781 

 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ̟ως οι 
αναφερόµενοι ηλεκτροφωτισµοί κόµβων θα α̟οδοθούν σαφέστερα. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1572 
 
ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144730/5856/16-12-2013 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, ως κατωτέρω: 
 
1. δα̟άνη τελών ύδρευσης των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας α̟ό το 5ο µέχρι το 6ο 
δίµηνο 2013, ̟οσού 3.097,10 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0831,  
2. οδοι̟ορικά ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας µηνών Α̟ριλίου έως 
και Νοεµβρίου 2013, ̟οσού 4.814,91 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, 
3. οδοι̟ορικά ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνών Ιουνίου – Νοεµβρίου 2013, ̟οσού 1.240,69 €,  
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 7650/6-12-13 ∆/νσης Ανά̟τυξης), 
4. οδοι̟ορικά τµ. Πολιτικής Προστασίας µηνών Σε̟τεµβρίου – Νοεµβρίου 2013, 
̟οσού 570,45 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711, 
5. οδοι̟ορικά τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνών Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2013, 
̟οσού 273,91 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 140648/5610/6-12-13 
τµ. Πολιτικής Προστασίας), 
6. οδοι̟ορικά ∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών µηνός Νοεµβρίου 2013, ̟οσού 
3.506,02 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 137856/33535/2-12-13 
∆/νσης Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών), 
7. οδοι̟ορικά τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας µηνός Νοεµβρίου 2013, ̟οσού 
1.257,68 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711,  
8. οδοι̟ορικά ∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνός Ιουνίου 2013, ̟οσών: α) 3.061,66 €  και  
β) 1.162,64 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 134739/5890/26-11-13, 
134736/5889/26-11-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
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9.  οδοι̟ορικά ∆/νσης Τεχνικών  Έργων µηνός Ιουλίου 2013, ̟οσών: α) 2.721,49 €  και  
β) 1.193,06 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 134776/5897/26-11-13, 
134785/5899/26-11-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων), 
10. ̟ ληρωµή ταχυδροµικών τελών µηνός Νοεµβρίου 2013, ̟οσών: α) 43,70 € - υ̟ηρεσίες 
Καρύστου, β) 267,82 € - υ̟ηρεσίες Ιστιαίας, γ) 5.553,40 € - υ̟ηρεσίες Χαλκίδας, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0823, 
11.  ε̟ίδοση εγγράφου µε δικαστικό ε̟ιµελητή, ̟οσού 30,75 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 
02073 ΚΑΕ 0894 (ε̟ίδοση του υ̟. αριθµ. Ε.Π οικ. 57/3-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού στον κ. Γάσ̟αρη Παναγιώτη του Κων/νου), 
12.  ̟ροµήθεια ανταλλακτικών (λάµες µαχαιριού γκρέϊντερ, βίδες, ̟αξιµάδια), ̟οσού 
987,67 €  µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1321, 
13.  οδοι̟ορικά Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου, ̟οσού 124,70 €, α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 2872/29-11-13 Κτηνιατρικό γραφείο Καρύστου), 
14.  ̟ληρωµή κοινοχρήστων της ∆/νσης Α/θµιας Εκ̟αίδευσης µηνός Σε̟τεµβρίου 
2013, ̟οσού 487,38 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512 ( Έγγρ. 13712/3-12-13 
∆/νση Α/θµιας Εκ̟αίδευσης), 
15. δα̟άνη για δηµοσίευση ̟ερίληψης ε̟αναλη̟τικής διακήρυξης για την ανάδειξη 
µειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 
135,30 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0841, 
16.  δα̟άνη για συνδροµή στις εφηµερίδες: α) « ΣΕΝΤΡΑ» ̟οσού 106,50 € µε Φ.Π.Α., β) 
«ΗΜΕΡΑ» ̟οσού 319,50 € µε Φ.Π.Α.,  γ) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ» ̟οσού 60,00 € µε Φ.Π.Α., δ) 
«ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ̟οσού 200,00 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073   
ΚΑΕ 1121, 
17.  δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί στις 
δηµόσιες υ̟ηρεσίες ̟ρακτική άσκηση (δύο ατόµων) µηνός Νοεµβρίου 2013, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0345= 352,16 €  και  ΚΑΕ 0355= 20,22 €,  
18.  δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (έξι ατόµων 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός Νοεµβρίου 2013, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0342= 7.128,00 €  και  ΚΑΕ 0352= 1.957,34 €, 
19. δα̟άνη για αµοιβές και εισφορές µισθοδοσίας ε̟οχιακού ̟ροσω̟ικού (δύο ατόµων 
οχτάµηνης διάρκειας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) µηνός 
Νοεµβρίου 2013, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0342= 2.358,00 €  και  ΚΑΕ 0352= 
657,51 €, 
20.  δα̟άνη ε̟ισκευής χρηµατοκιβωτίου, ̟οσού 73,80 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του 
Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0869, 
21.  δα̟άνη α̟οζηµίωσης για τη διενέργεια ε̟ιθεωρήσεων µετα̟οιητικών 
δραστηριοτήτων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν τη χρονική ̟ερίοδο α̟ό 1-2-2013 έως και 30-
11-2013 του τµ. Α΄ της ∆/νσης Ανά̟τυξης της Π.Ε Εύβοιας, ̟οσού 3.000,00 € α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0519 (Έγγρ. 7695/10-12-13 ∆/νση Ανά̟τυξης), 
22.  οδοι̟ορικά ∆/νσης Ανά̟τυξης µηνός Νοεµβρίου 2013, ̟οσού 5.788,34 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 7694/10-12-13 ∆/νση Ανά̟τυξης),  
23.  οδοι̟ορικά ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας µηνός Ιουνίου 2013, 
̟οσού 78,26 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 6392/12-12-13 ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας), 
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24.  ̟ροµήθεια εξαρτηµάτων Η/Υ (20 µνήµες Corsair DDR1 400 1GB, 20 µνήµες Corsair 
DDR2 667 1GB), ̟οσού 1.023,36 € µε Φ.Π.Α., α̟ό την  ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 
1723, 
25.  δα̟άνη εκτύ̟ωσης αφισών και εντύ̟ων οχτασέλιδα για το ̟ρόγραµµα 
φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ̟οσού 
913,89 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0843, 
26.  οδοι̟ορικά τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας µηνών Οκτωβρίου – Νοεµβρίου 2013, 
̟οσού 562,53 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0711 (Έγγρ. 144088/5802/13-12-
13 τµ. Προσω̟ικού & Μισθοδοσίας), 
27.  ̟ροµήθεια καυσίµων για τα οχήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων µηνών: α) 
Σε̟τεµβρίου 2013, ̟οσού 593,27 € µε Φ.Π.Α. και β) Οκτωβρίου 2013, ̟οσού 702,86 € µε 
Φ.Π.Α., α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 1511 (Έγγρ. 142768/6292/11-12-13, 
142765/6291/11-12-13 ∆/νσης Τεχνικών Έργων).   
 
Β. ∆ιορθώνει: 
1. την υ̟΄αριθµ. 1461/2-12-2013 α̟όφασή της ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε. της µε α/α 6β 
δα̟άνης , ̟οσού 1.666,68 €, α̟ό το εσφαλµένο «Κ.Α.Ε. 0711», στο ορθό «Κ.Α.Ε 0716», 
2. την υ̟΄αριθµ. 1331/7-11-2013 α̟όφασή της, ως ̟ρος το ̟οσό της µε α/α 27 δα̟άνης 
(οδοι̟ορικά Κτηνιατρικού γραφείου Καρύστου), α̟ό το εσφαλµένο 168,77 €, στο ορθό 
174,24 €.  
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1573 
 
ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δα̟ανών για αγορές, ε̟ισκευές, συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών 
για το οικ. έτος 2014, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
144741/5859/16-12-2013 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 για το οικ. έτος 2014, ό̟ως είναι εγγεγραµµένες στον 
Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας), ̟ου εγκρίθηκε στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο την 15-11-2013, ως εξής: 
 
1. δα̟άνη ̟οσών 80.000,00 €  (ΚΑΕ 0341) και 25.000,00 € (ΚΑΕ 0351), για αµοιβές και 
εισφορές µισθοδοσίας εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για το οικ. έτος 2014, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,   
2. δα̟άνη ̟οσών 100.000,00 €  (ΚΑΕ 0342) και 15.000,00 € (ΚΑΕ 0352), για αµοιβές και 
εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου για το οικ. έτος 2014, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,   
3. δα̟άνη ̟οσών 15.000,00 € (ΚΑΕ 0345) και 3.000,00 € (ΚΑΕ 0355), για αµοιβές και 
εισφορές µισθοδοσίας ̟ροσω̟ικού ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί στις δηµόσιες υ̟ηρεσίες 
̟ρακτική άσκηση για το οικ. έτος 2014, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073,   
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4. α̟οζηµίωση για υ̟ερωριακή εργασία των υ̟αλλήλων της Π.Ε Εύβοιας για το οικ. 
έτος 2014 ̟οσών: α) 120.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0511 και β) 
30.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0512, 
5. οδοι̟ορικά υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας, έτους 2014, ̟οσών: α) 
180.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0711 και β) 3.000,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0716, 
6. οδοι̟ορικά υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας στο εξωτερικό, έτους 2014, 
̟οσού 12.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0713, 
7. δα̟άνη ̟οσού 160.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073 ΚΑΕ 0813, για 
µισθώµατα κτιρίων έτους 2014,  
8. δα̟άνες έτους 2014 ̟οσών: α) 100.000,00 € για ταχυδροµικά τέλη, α̟ό την ̟ίστωση 
του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0823, β) 120.000,00 € υ̟οχρεώσεις α̟ό ̟αροχή τηλε̟ικοινωνιακών 
υ̟ηρεσιών, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0824, γ) 15.000,00 € ̟αροχή ύδρευσης 
και άρδευσης, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0831, δ) 140.000,00 € για ηλεκτρική 
ενέργεια, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0832, 
9. ̟ληρωµή δα̟ανών γεωργίας, κτηνοτροφίας, κλ̟ έτους 2014, ̟οσού 60.000,00 €, α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 5244,   
10. συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ε Εύβοιας για το έτος 2014, ̟οσού 9.600,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512, 
11. ̟ροµήθεια ̟ετρελαίου θέρµανσης για το έτος 2014, ̟οσού 40.000,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512, 
12.  κοινόχρηστα Α/θµιας και ∆/θµιας εκ̟αίδευσης για το έτος 2014, ̟οσού 8.000,00 € 
,α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1512, 
13.  ̟ροµήθεια καυσίµων κίνησης για το έτος 2014, ̟οσού 120.000,00 €, α̟ό την 
̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 1511, 
14.  δα̟άνες εκθέσεων, οργάνωση συνεδρίων και ̟ολιτιστικών εκδηλώσεων, ̟οσού 
40.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 0844, 
15.  δα̟άνη για βοηθήµατα σε νεφρο̟αθείς οικ. έτους 2014, ̟οσού 1.100.000,00 €, α̟ό 
την ̟ίστωση του Ε.Φ 02073  ΚΑΕ 2713. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντική και σε θετική 
κατεύθυνση την ̟ρωτοβουλία της Εύβοιας, ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώξουµε να γενικευθεί”. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1574 
 
ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δα̟ανών για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη τα υ̟’ αριθµ. 
144736/5858/16-12-2013, 144939/5862/16-12-2013 και 146236/5943/17-12-2013 
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 κατά ̟λειοψηφία 
Α. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και υ̟άρχει η σχετική 
δέσµευση για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων, ως εξής: 
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1. δα̟άνη για τη µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Νηλέως Ν. Εύβοιας» ̟οσού 5.779,77 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 
9455, 
2. δα̟άνη για τη µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Αυλώνος Ν. Εύβοιας» ̟οσού 10.750,37 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 
9455, 
3. δα̟άνη ηλεκτροφωτισµού κόµβων (̟ληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ) ̟οσού 100.000,00 €,  
α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  ΚΑΕ 9781, 
4. δα̟άνη για τη µελέτη: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
∆ήµου Ελυµνίων Ν. Εύβοιας» ̟οσού 25.365,17 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ.  02071 ΚΑΕ 
9455, 
5. δα̟άνη για συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο «Μεσογειακό δίκτυο Ηλεκτρονικής  
∆ιακυβέρνησης (MEDeGOV) ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό την Ε.Ε., ̟οσών: α) 117.980,70 € 
για την Ε̟αρχία Crotone και  β) 100.599,58 € για το Περιφερειακό Ταµείο Ανά̟τυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9916,  
6. 30η ̟ιστο̟οίηση του έργου: «Ανέγερση ∆ιοικητηρίου Ν.Α Εύβοιας – τόκοι 
υ̟ερηµερίας ̟οσού 120.593,13 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071 ΚΑΕ 9459 
(ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ: Κ/Ξ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε – ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε) για τους εξής λόγους:  
α) Σύµφωνα µε το ν. 3669/08 µετά την υ̟οβολή των σχετικών λογαριασµών και χωρίς 
υ̟αιτιότητα του αναδόχου η υ̟ηρεσία καθυστέρησε την α̟ο̟ληρωµή τους, β) ό̟ως 
̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν. 3669/08 άρθρο 53 ̟αρ. 9 µετά την ̟άροδο 2 µηνών υ̟έβαλε 
έγγραφη όχληση, γ) κατά την υ̟οβολή των λογαριασµών είχε υ̟οβάλει τις 
α̟αιτούµενες α̟ό το νόµο  βεβαιώσεις ΙΚΑ,  
7. δα̟άνη ̟οσού 40.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9459, για 
αντιµετώ̟ιση εκτάκτων αναγκών 2012 (̟υρκαγιές κ.λ.̟.), 
8. δα̟άνη ̟οσού 230.000,00 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071 ΚΑΕ 9779, για 
α̟οκατάσταση οδικού δικτύου α̟ό καταστροφές και αντι̟ληµµυρικά έργα,  
 
Β. ∆ιορθώνει την υ̟΄αριθµ. 1002/27-8-13 α̟όφασή της, ως ̟ρος τον Κ.Α.Ε. της µε α/α 1 
δα̟άνης ̟οσού 5.590,33 €, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ. 02071,  για τη µελέτη: «Σχέδιο 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας 
Καφηρέως Ν. Εύβοιας», α̟ό το εσφαλµένο «ΚΑΕ 9455», στο ορθό «ΚΑΕ 9459». 
 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι δεν ψηφίζει µόνο τη δα̟άνη µε α/α 5, ̟ου αφορά 
στο ̟ρόγραµµα µε τίτλο «Μεσογειακό δίκτυο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(MEDeGOV)», διότι, αν και συµφωνεί µε την συγκεκριµένη τεκµηρίωση, η ̟ολιτική του 
διαφωνία τον υ̟οχρεώνει να την καταψηφίσει. 
Ο κ. Περικλής Καραΐσκος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό όσον αφορά στη δα̟άνη µε α/α 5. 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1575 
 
Σ΄αυτό το σηµείο εξήλθε της αίθουσας συνεδριάσεων ο κ. Γεώργιος Ζιώγας, 
ανα̟ληρωµατικό µέλος της Ε̟ιτρο̟ής. 
 
ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δα̟άνης για το ̟ρόγραµµα ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων οικ. έτους 
2014, Π.Ε. Εύβοιας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 
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144733/5857/11-12-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Εύβοιας 
̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος 
̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την δα̟άνη για το οικ. έτος 2014, ό̟ως είναι εγγεγραµµένη στον 
Προϋ̟ολογισµό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε Εύβοιας), ̟ου εγκρίθηκε στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο την 15-11-2013, ως εξής: 
 
- ̟ρόβλεψη δα̟ανών οδοι̟ορικών εξόδων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Εύβοιας 
για τους µήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο του έτους 2014, α̟ό την ̟ίστωση του Ε.Φ 02071  
ΚΑΕ 9417=  65.000,00 €  και  ΚΑΕ 9459= 20.000,00 € 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1576 

 
ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δα̟άνης για τον εορτασµό της ̟ρωτοχρονιάς του 2014, Π.Ε. 
Φωκίδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. ∆.Υ./16-12-
2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την 
Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει κατά ̟λειοψηφία 
Εγκρίνει τη δα̟άνη 2.100 €, για την αγορά γλυκισµάτων για τον εορτασµό της 
̟ρωτοχρονιάς του 2014, στα ̟λαίσια του ̟ανηγυρικού εορτασµού του νέου χρόνου, ως 
εξής: 
- 900 €, για ̟ροµήθεια ̟αραδοσιακών γλυκισµάτων α̟ό το ζαχαρο̟λαστείο ∆έσ̟οινας 
Μ̟άφα στην Άµφισσα, 
- 1050 €, για ̟ροµήθεια ̟αραδοσιακών γλυκισµάτων α̟ό το ζαχαρο̟λαστείο Ιωάννη 
Χονδρού στην Άµφισσα. 
- 150 €, για την  ενοικίαση της αίθουσας του Πνευµατικού Κέντρου για τον εορτασµό. 
Η συγκεκριµένη δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον Φορέα 073 ΚΑΕ 0845. 
Ο κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι “συµφωνεί µε ̟ερικο̟ή της δα̟άνης 50%”. 
 

  Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1577  
 
ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δα̟ανών α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό για αγορές, ε̟ισκευές, 
συντηρήσεις ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6640/16-12-
2013 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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Εγκρίνει τις ̟αρακάτω δα̟άνες ̟ου ̟ρόκειται να γίνουν και θα γίνει η σχετική 
δέσµευση για την αγορά, ε̟ισκευή, συντήρηση ή ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω: 
 
1 ∆α̟άνη για την α̟οζηµίωση µελών εξεταστικών ε̟ιτρο̟ών για την 

αδειοδότηση τεχνικών και ε̟αγγελµατικών δραστηριοτήτων του Ν. 
3982/2011  
α)Α̟οζηµίωση µελών - υ̟αλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0515 
β) Α̟οζηµίωση µελών – εκ̟ροσώ̟ων οµοσ̟ονδιών ε̟αγγελµάτων 
ΕΦ  01073   ΚΑΕ 0871 

 
 
 

1.000,00 
 

1.500,00 

2 Πρόσθετα τέλη κτηνιάτρων για την διενέργεια ελέγχων στην Π.Ε 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073   ΚΑΕ 0567 

 
8.000,00 

3 ∆α̟άνες για την ̟ροµήθεια µελανοταινιών για εκτυ̟ωτή ADR τύ̟ου 
Zebra p430i 
ΕΦ 01073  ΚΑΕ 1111 

 
 

1.033,20 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1578  
 
ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δα̟ανών και δέσµευση ̟ιστώσεων του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού 
για το οικονοµικό έτος 2014, Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 6641/16-12-
2013 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 τις ̟αρακάτω δα̟άνες και τη δέσµευση ̟ιστώσεων των ̟αρακάτω ΚΑΕ του 
Τακτικού Προϋ̟ολογισµού της Π.Ε  Φθιώτιδας, οικονοµικού έτους 2014, ως εξής:  
 

1 Αντιµισθία Αιρετών      
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0229 

 
100.000,00 

2 Εργοδοτικές Εισφορές (ΙΚΑ)     
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0291 

        
 8.000,00 

3 Εργοδοτικές Εισφορές (σε λοι̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς)    
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0292 

 
10.000,00 

4 Αµοιβές Ε̟οχιακού Προσω̟ικού  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0342 

 
5.000,00 

5 Εργοδοτικές Εισφορές Ε̟οχιακού Προσω̟ικού 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0352 

3.000,00 

6 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0385 

5.000,00 

7 Εργοδοτικές Εισφορές για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0355 

500,00 
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8 Υ̟ερωριακή Α̟ασχόληση όλων των υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθ/δας  
(η ̟ραγµατο̟οίηση τους θα ισχύει µετά την έκδοση του ανάλογου 
ΦΕΚ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0511 

 
 

100.000,00 

9 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες  
(θα ισχύει µετά την έκδοση του ανάλογου ΦΕΚ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0512 

 
 

20.000,00 
10 Α̟οζηµίωση µελών Συλλογικών Οργάνων  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0515 
 

100.000,00 
11 Μετακινήσεις εκτός έδρας (οδοι̟ορικά) Περιφερειακών Συµβούλων 

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0711 
 

10.000,00 
12 Μετακινήσεις εκτός έδρας (οδοι̟ορικά) όλων των υ̟αλλήλων της 

Π.Ε.  Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0711 

 
 

200.000,00 
13 Μισθώµατα κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0813 
 

200.000,00 
14 Ταχυδροµικά τέλη όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση 

ΧΕΠ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0823 

 
30.000,00 

15 Πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ όλων των υ̟ηρεσιών της ΠΕ Φθ/δας  
(έκδοση ΧΕΠ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0824 

 
 

50.000,00 
16 Πληρωµή κινητής τηλεφωνίας της Π.Ε. Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) 

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0826 
 

10.000,00 
17 ∆α̟άνες ύδρευσης και άρδευσης όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 

Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0831 

 
 

5.000,00 
18 ∆α̟άνες ηλεκτρικής ενέργειας όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 

Φθιώτιδας (έκδοση ΧΕΠ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0832 

 
 

80.000,00 
19 ∆α̟άνες δηµοσίευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0841 
 

5.000,00 
20 ∆α̟άνες εκδόσεων – εκτυ̟ώσεων και βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες 

όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0843 

 
 

20.000,00 
21 ∆α̟άνες για εκθέσεις-οργανώσεις συνεδρίων και ̟ολιτιστικών 

εκδηλώσεων 
(έκδοση ΧΕΠ) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0844 

 
50.000,00 

22 ∆α̟άνες δηµοσίων σχέσεων  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0845 

 
1.000,00 

23 ∆α̟άνες για συντήρηση και ε̟ισκευή κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0851 

 
4.000,00 

24 Αµοιβές για συντήρηση και ε̟ισκευή όλων των οχηµάτων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0861 

 
 

10.000,00 
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25 Αµοιβές για συντήρηση και ε̟ισκευή λοι̟ού εξο̟λισµού  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0869 

 
5.000,00 

26 Αµοιβές φυσικών ̟ροσώ̟ων  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0871 

70.000,00 

27 Αµοιβές για την ̟ληρωµή εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0871 

18.333,34 

28 Αµοιβές για δα̟άνες καθαριότητας όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0875 

 
 

25.000,00 
29 Αµοιβές για δα̟άνες εκ̟αίδευσης-µετεκ̟αίδευσης και ε̟ιµόρφωσης 

υ̟αλλήλων της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0881 

 
 

3.000,00 
30 Λοι̟ές ειδικές αµοιβές  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0899 
 

80.000,00 
31 ∆α̟άνες ̟ινακίδων-διοδίων και τελών κυκλοφορίας (έκδοση ΧΕΠ) 

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0899 
5.000,00 

32 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των 
υ̟ηρεσιών της Π.Ε Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1111 

 
 

24.000,00 
33 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας µελανιών και τόνερ εκτυ̟ωτών, φαξ και 

φωτοτυ̟ικών   για τις ανάγκες όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1111 

 
 

24.000,00 

34 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας βιβλίων-συγγραµµάτων-̟εριοδικών-
εφηµερίδων κλ̟ 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1121 

 
4.000,00 

35 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1321 

 
 

20.000,00 
36 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας ελαστικών όλων των οχηµάτων της Π.Ε. 

Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1321 

 
24.000,00 

37 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας ειδών συντήρησης και ε̟ισκευής λοι̟ού 
εξο̟λισµού της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1329 

 
 

5.000,00 
38 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας καυσίµων και λι̟αντικών  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1511 
 

89.000,00 
39 ∆α̟άνες ̟ροµήθειας ̟ετρελαίου θέρµανσης όλων των υ̟ηρεσιών της 

Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1512 

 
 

20.000,00 
40 Λοι̟ές ̟ροµήθειες της Π.Ε. Φθιώτιδας  

ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1699 
 

5.000,00 
41 ∆α̟άνες για την ̟ροµήθεια Η/Υ ̟ρογραµµάτων και λοι̟ών 

συναφών υλικών για την ανάγκη όλων των υ̟ηρεσιών της Π.Ε. 
Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 1723 

 
 

5.000,00 
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42 Ε̟ίδοµα νεφρο̟αθών για τους  µήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριος  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 2713 

 
150.000,00 

43 Ενοίκια α̟οθήκης ΟΓΑ (δα̟άνες καταργηθέντων Ν.3697/2008) 
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 5291 

 
1.000,00 

44 ∆α̟άνες µεταφορά µαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας  
ΕΦ 01073    ΚΑΕ 0821 

 
1.000.000,00 

 
 

Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1579 
 
ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση µετακινήσεων Αντι̟εριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος ανέ̟τυξε το θέµα αυτό, έχοντας υ̟όψη το υ̟’ αριθµ. 978/10-12-2013 
έγγραφο του γραφείου Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή, το ο̟οίο 
και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος ̟ρακτικού.  
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή 
 

α̟οφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει τις µετακινήσεις της  Αντι̟εριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κας Γιώτας Γαζή, α̟ό 
30/9/2013 έως 3/11/2013, ως εξής: 
 

- Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2013: Τρίκορφο – εκδηλώσεις, Αθήνα – εκδηλώσεις 
- Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2013: Λαµία – Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή 
- Τετάρτη 13 Νοεµβρίου 2013: Ευ̟άλιο – Τολοφώνα 
- Πέµ̟τη 14 Νοεµβρίου 2013: Μαλανδρίνο – Λιδορίκι 
- Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2013: Λαµία – Περιφερειακό Συµβούλιο 
- Τρίτη 19 – Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013: Λαµία, Αθήνα -  Γενική Γραµµατεία 

Υδάτων & Υ̟ουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
- Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013: Αθήνα – Υ̟ουργείο ∆ηµοσίων Έργων 
- Παρασκευή 29 Νοεµβρίου 2013: Αθήνα 

 
Η α̟όφαση αυτή έλαβε αριθµό 1580  
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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 
Ταξιάρχης Σκλα̟άνης 
Γεώργιος Μ̟αντούνας 
Αναστάσιος Χρονάς 
Θωµάς Τουσιάδης 

    Γεώργιος Ζιώγας 
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