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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/26-10-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), 
όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά 
την εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανέλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012, παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 26-06-2012 
δήλωσή του (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 56846/2148/26-06-2012 στον Φάκελο Α/2012 της 
Ο.Ε.), η οποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ. Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού 2/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή 
αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and 
Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 
47.200,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
93921/3973/17-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα 
που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

3. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
94977/4018/22-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κοπή κλαδιών, 
χόρτων και δέντρων, προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού 
δικτύου σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου 
Αλεξάνδρου Ε. Λάµπρου. 

6. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων Κόνιτσας και Μετσόβου Ιωαννίνων.  

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης πρανούς τριτεύοντος επαρχιακού δικτύου στο Τ.∆. Κοκκινολιθάρι», 
προϋπολογισµού € 11.137,00 (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%).  

8. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Μανίκα, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού 
ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 2012. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε 
ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-12-2012. 

10. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό 
δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για 
την 23-10-2012 δηµοπρασία δεν διεξήχθη λόγω αποχής των Μηχανικών – µελών της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

11. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  
∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  
Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  
διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αυτόµατων µηχανών χυµοποίησης, για την 
τοποθέτησή τους σε κατάλληλους χώρους σχολικών µονάδων της Π.Ε. Άρτας, σε 
συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

13. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ραφιών DEXION προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
για την τοποθέτηση του αρχείου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 
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14. Έγκριση του αριθµ. Ι/09-10-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση 
τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
επιλογή συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη 
Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (Development of sustainable 
biogas strategies for integrated agro industrial waste management) και ακρωνύµιο 
BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 15.695,00 µε ΦΠΑ. 

15. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών 
παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
καθιζήσεων και έργα αντιστήριξης πρανών στη 10η επαρχιακή οδό», αναδόχου Θωµά 
Χριστιά. 

18. ∆απάνες για δράσεις προβολής, για τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Άρτας στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος LEADER. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού 2/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 
«SMEs and Cooperative Economy for Local Development  και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) 

6. Το έργο µε τίτλο “ICS – SMEs and Cooperative Economy for Local Development” 
εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας MED µε την από 27-28/04/2010 
απόφαση της Επιτροπής Επιλογής του Προγράµµατος (αριθµός σύµβασης 
χρηµατοδότησης: 2G-MED09-148). 

7. Την αριθµ. 17/669/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και καταρτίσθηκε η 
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διακήρυξη για τη διενέργεια του, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 46159/1916/24-05-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 19/770/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος. 

9. Την αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/10-09-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της  υπ’ αριθµ. 2/2012 ∆ιακήρυξης του 
διαγωνισµού, ενώ αποκλείεται η προσφορά της εταιρείας «Plan Tech ΕΠΕ», σύµφωνα µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης, επειδή σε κανένα από τα δύο αντίτυπα των δικαιολογητικών 
δεν υπήρχε η σήµανση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ενώ επίσης απουσίαζε παντελώς η 
µονογραφή των σελίδων των δικαιολογητικών και στα δύο αντίτυπα 

10. Το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 95082/3858/23-10-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95088/3637/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012:  

« ……..η  Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
την δηµοσιότητα του έργου: “SMEs and Cooperative Economy for Local Development και 
ακρωνύµιο ICS ” , …… συνήλθαν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου της Επιτροπής 
σε κλειστή συνεδρίαση σε γραφείο της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβούν στην 
αξιολόγηση της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψήφιου αναδόχου: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
α/α Πρωτοκόλλου 

∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 

1. NextCom Α.Ε 70990/2932/08.08.2012 
 

Επισηµαίνεται ότι στον διαγωνισµό συµµετείχε και η εταιρία PlanTech ΕΠΕ αλλά µετά το 
πέρας  του πρώτου σταδίου ελέγχου των προσφορών που αφορούσε στον έλεγχο της 
πληρότητας και της εγκυρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς τον έλεγχο 
πληρότητας και των τεχνικών προσφορών απέρριψε την προσφορά της PlanTech ΕΠΕ. για 
τους λόγους που περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας 
NextCom Α.Ε. 

Η αξιολόγηση της προσφοράς έγινε µε βάση το περιεχόµενο του φακέλου «Τεχνική 
Προσφορά» (Κεφ. Γ.3), καθώς και τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ. Γ.6.2 της 
Προκήρυξης. 

Το περιεχόµενο του φακέλου µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» του ανωτέρω διαγωνιζόµενου 
εξετάστηκε διεξοδικά και εις ουσία. Η πληρότητα του φακέλου είχε εξεταστεί κατά το πρώτο στάδιο 
του διαγωνισµού αφού ελέγχθηκε ως προς την ύπαρξη των ακόλουθων σηµείων:  
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1. «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ» 

2. «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ» 

3. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΓΟΥ» 

Εξετάστηκε ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου ως προς το βαθµό στον οποίο 
καλύπτει τις απαιτήσεις, τους όρους, καθώς και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης και συντάχθηκε 
ατοµική έκθεση στην οποία συµπεριλαµβάνονταν οι ατοµικές παρατηρήσεις του κάθε µέλους της 
Επιτροπής, καθώς και η απαρίθµηση - κατά την κρίση του κάθε µέλους - των δυνατών και αδυνάτων 
σηµείων της προσφοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. 

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, επανέλεγχος της τεχνικής προσφοράς της 
εταιρείας και καθορισµός του τρόπου αξιολόγησης. 

Για να διασφαλιστεί πλήρως η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και επειδή από την προκήρυξη 
και από το νόµο δεν προκύπτει κάποια «κλίµακα» στην διαδικασία της αξιολόγησης, χρησιµοποιήθηκε 
η ακόλουθη φθίνουσα εκφραστική κλίµακα: άριστη, πάρα πολύ καλή, πολύ καλή, αρκετά καλή, 
καλή, αρκετά ικανοποιητική, ικανοποιητική, σχετικά ικανοποιητική, µέτρια και πολύ µέτρια, 
συνοδευόµενη µε εντοπισµό των κυριότερων στοιχείων που συνιστούν πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης προσφοράς ως επαρκή κατά βάση αιτιολογία (ΕΑ ΣτΕ 862/2007).) 

Αναφέρεται ότι ο χαρακτηρισµός «άριστη» αντιστοιχεί σε βαθµολογία πάνω από 100, ο 
χαρακτηρισµός «πάρα πολύ καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία ίση µε 100, ο χαρακτηρισµός 
«πολύ καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 96-99, ο χαρακτηρισµός «αρκετά καλή» 
αντιστοιχεί σε βαθµολογία 95, ο χαρακτηρισµός «καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 91-
94, ο χαρακτηρισµός «αρκετά ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία 90, ο 
χαρακτηρισµός «ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 86-89, ο χαρακτηρισµός 
«σχετικά ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία 85, ο χαρακτηρισµός «µέτρια» 
αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 81-84 και ο χαρακτηρισµός «πολύ µέτρια» αντιστοιχεί σε 
βαθµολογία 80. 

Επισηµαίνεται ότι οι χαρακτηρισµοί ακολουθούν όσα ρητά αναφέρονται στην προκήρυξη: «Η 
βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις της και προέβη στη βαθµολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ. Γ.6.2 της Προκήρυξης 
- αφορούν στην κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου - και σύµφωνα µε το Κεφ. Γ.6.3. Η 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Η 
Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση πίνακα µε τη βαθµολογία του διαγωνιζόµενου επί του καθενός 
κριτηρίου και ανέγραψε την τελική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, µε συνοπτική αιτιολόγηση 
της βαθµολογίας όλων των κριτηρίων - όπως απαιτείται από την Προκήρυξη - η οποία αιτιολόγηση 
στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Η 
αιτιολόγηση βασίζεται στην καταγραφή των παρατηρήσεων – σηµειώσεων της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής: 

Ι. Όσον αφορά στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας NextCom Α.Ε η Επιτροπή 
παραθέτει τα ακόλουθα: 

� Πάρα πολύ καλή κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου. Η τεχνική της προσφορά ανταποκρίνεται πλήρως 
στις απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς εµπεριέχεται µε σαφήνεια η αντίληψη του υποψήφιου 
Αναδόχου για το περιεχόµενο & τους στόχους του έργου, η αποστολή του έργου και η 
προσέγγιση του. 

� Πάρα πολύ καλή η πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και η 
τεκµηρίωση της.  
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� Πάρα πολύ καλή η ανάπτυξη της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου µε την υποβολή 
συγκεκριµένων προτάσεων για τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Παρά πολύ καλή η δοµή και η οργάνωση της οµάδας έργου 

� Παρά πολύ καλή η συσχέτιση των δράσεων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, οι οποίες 
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Προκήρυξης  

 Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης της 
Τεχνικής Προσφοράς του ανωτέρω διαγωνιζόµενου. Η βαθµολόγηση του κάθε κριτηρίου προέκυψε 
από το µέσο όρο των βαθµολογιών που έβαλε το κάθε µέλος της Επιτροπής. Η τελική βαθµολογία του 
κάθε κριτηρίου εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
Πρακτικού ΙΙ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης 
ήτοι: 

  ΑΒΠΤ 
ΣΒΤΠ=  --------------- x 100 
 ΑΒΤΠmax 

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς, 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΤΠ 

1. NextCom AE 100 

 

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Πίνακα, η «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζόµενου 
κρίνεται παραδεκτή στο σύνολό της.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A': Μεθοδολογική Προσέγγιση 
ΟΜΑ∆Α Β': 

Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία 
της Οµάδας Έργου 

Κατανόηση 
και 

αξιολόγηση 
των στόχων 

και 
ιδιαιτεροτήτ

ων του έργου 
και 

ενσωµάτωσή 
τους στην 
προσέγγιση 
του έργου  

Πληρότ

ητα & 
σαφήνε

ια της 
πρότασ
ης 

τεκµηρί

ωση 

Μεθοδολο

γία 
υλοποίησ

ης του 
Έργου  

∆οµή 
και 

οργάνω

ση 
Οµάδα
ς 

Έργου 

Συσχέτιση  
υλοποίηση
ς των 
δράσεων 
του 

προγράµ-
µατος µε 
τα 

αντίστοιχα 
στελέχη 

Απόλυτος 
Βαθµός 
Τεχνικής 

Προσφοράς 

Συνολικός 
Βαθµός 
Τεχνικής 

Προσφοράς 
 

   ΑΒΤΠ 
ΣΒΤΠ=  ------
------- x 100 

     ΑΒΤΠmax 

α/α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜ

ΕΝΟΥ 

Μ.Ο 

Α.1.1 

(Μ.Ο 

 x 

συντε-

λεστή 

20%)  

Μ.Ο 

Α.1.2 

(Μ.Ο x 

συντε-

λεστή 

30%) 

Μ.Ο 

Α.1.3 

(Μ.Ο x 

συντε-

λεστή 

30%) 

Μ.Ο 

Β.1 

(Μ.Ο x 

συντε-

λεστή 

10%) 

Μ.Ο 

Β.2 

(Μ.Ο x 

συντε-

λεστή 

10%) 

(ΑΒΤΠ) (ΣΒΤΠ) 

2. NextCom AE  100,00 20 100,00 30 100,00 30 100,00 10 100,00 10 100,00 100 

            
ΑΒΤΠmax= 

100 
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11. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1268/26-10-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή 
αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and 
Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 
47.200,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», της οποίας η προσφορά είχε γίνει αποδεκτή µε το 
Πρακτικό Ι/10-09-2012 της Επιτροπής, και στη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησής της, 
συνέταξε δε και τον σχετικό Πίνακα (ανωτέρω υπό στ. 10). Στη συνέχεια η Επιτροπή, 
βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, προχώρησε στον 
υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) της διαγωνιζόµενης 
εταιρείας «NEXT COM A.E.», που είναι ΣΒΤΠ=100. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η «Τεχνική Προσφορά» της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», κρίνεται από 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παραδεκτή στο σύνολό της. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ανοιχτό 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του 
έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local 
Development και ακρωνύµιο ICS», και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο 
στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας 
«Next Com Α.Ε.», της οποίας η τεχνική προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, όπως 
καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ)= 100. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αριθµ. 17/669/21-06-2012, 19/770/12-07-2012 και 27/1082/21-09-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις 
της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα 
της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 93921/3973/17-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά 
φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθ. πρωτ. 93921/3973/17-10-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 16/10/2012, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν 
σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
94911/4016/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94989/3634/22-10-2012 στον 
φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών για παροχή έργου 
από 16-10-2012, για την αποκατάσταση της βατότητας από καταπτώσεις και καθιζήσεις 
από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως 
Παράταξη, στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και φυσικά αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
ζηµιών λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας 
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, την 24-10-2012 – 
προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός για τους 
τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε 
εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, 
ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή ιδιωτικών 
µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1269/26-10-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 16-10-2012, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καταπτώσεις και καθιζήσεις από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που 
επικράτησαν σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 93921/3973/17-10-
2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω 
προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών: 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 99563 ΑΝΗΛΙΟ 

2 ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ∆Χ ΕΚΒ 4323 ΑΝΗΛΙΟ 

3 ΣΙΩΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 115170 ΜΑΖΙΑ 

4 ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 32766 ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 

5 ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΕ 102881 
ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΙ 
ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ 

6 ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΕ 33348 ∆ΗΜΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

7 ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΕ 47455 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ - 
ΜΗΛΙΑ 
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παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
94977/4018/22-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κοπή κλαδιών, χόρτων 
και δέντρων, προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 94977/4018/22-10-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης 
από το Τµήµα  Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µηχανηµάτων 
ιδιωτικής χρήσης για την παροχή έργου από 22/10/2012, για την κοπή κλαδιών, χόρτων και 
δέντρων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω της πυκνής 
βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και επειδή υπάρχει πρόβληµα για διερχόµενα αυτοκίνητα. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 94927/4017/22-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94987/3633/22-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την 
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παροχή έργου από 22-10-2012 για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δέντρων προς αποφυγή 
ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, 
στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση 
κατάσταση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, στη 
σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω καιρικών 
συνθηκών. Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας στην πρόσφατη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, την 24-10-2012 – προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός 
σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε 
τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως 
Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή 
ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  (απόφαση 31/1270/26-10-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, την 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 22-10-2012 για την κοπή κλαδιών, 
χόρτων και δέντρων προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε 
περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 94977/4018/22-10-12 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, λόγω της πυκνής βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και δηµιουργεί πρόβληµα 
για διερχόµενα αυτοκίνητα:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 1112 ∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

2 ΜΠΟΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕ 88448 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

3 ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 123722 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε 
επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, 
αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της 
οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 
παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται 
συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).. 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης παρ. 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 83006/8190/22-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ 94999/3635/22-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 17-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω αδυναµίας 
εκτέλεσης ορισµένων εργασιών και λόγω µη ύπαρξης χρηµατοδότησης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της 
παράτασης, δεδοµένου ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη 
οµαλή ροή της χρηµατοδότησης από την ΟΣΚ Α.Ε., έχει ως συνέπεια την µη εκτέλεση 
των εργασιών και τόνισαν ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου άµεσα να απευθύνει έγγραφη 
διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες και 
να ολοκληρωθεί το έργο.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1271/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας 
«Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου 
Αλεξάνδρου Ε. Λάµπρου.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 85372/8447/23-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 95290/3639/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 25-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
4µηνη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-12-2012, για την 
ολοκλήρωση των εργασιών, ξεπερνώντας κάποιες κατασκευαστικές δυσκολίες και την 
τακτοποίηση του φακέλου του έργου (επιµετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη ΑΠΕ, κλπ). Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι « …. έχει ολοκληρωθεί το 80% του φυσικού αντικειµένου του 
έργου σύµφωνα µε την σύµβαση του. Στα πλαίσια δυνατοτήτων της σύµβασης αποµένει η 
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κατασκευή λιθόστρωτων και κάποιων πολύ περιορισµένων τµηµάτων τοιχείων. Λόγω των 
κακών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, παγετοί, χιόνια κλπ) που αναµένεται 
να επικράτησουν στην εν λόγω ορεινή περιοχή, το χρονικό διάστηµα του χειµώνα που, δεν 
αναµένεται εφικτή η οµαλή εξέλιξη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, καθώς είναι 
περιορισµένος και ο ρυθµός χρηµατοδότησης του …..» και εισηγείται την χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-04-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέµατος, µέχρι την 
31-12-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 31/1272/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Ε. 
Λάµπρου, µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αποφάσεις της Ο.Ε., µε το 
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η 
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που 
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις 
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε 
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αποφάσεις της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν χορηγηθεί 
πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 
 
 
 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων Κόνιτσας και Μετσόβου Ιωαννίνων.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 10749/23-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95353/3642/23-10-
2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης € 1.400,00 για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων Κόνιτσας και Μετσόβου Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1273/26-10-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη € 1.400,00 για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων Κόνιτσας και Μετσόβου Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).  
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης πρανούς τριτεύοντος επαρχιακού δικτύου στο Τ.∆. 
Κοκκινολιθάρι», προϋπολογισµού € 11.137,00 (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%).  

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 του Ν. 
4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 95081/1980/23-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 95180/3638/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση 
για απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους 
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πόρους του Προϋπολογισµού Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). Στην Εισηγητική Έκθεση 
αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  
« …Στο τριτεύον επαρχιακό δίκτυο στα  όρια του Τ.∆. Κοκκινολιθαρίου, υπάρχει άµεση 
ανάγκη για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης . Οι εργασίες περιλαµβάνουν κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης, και άρσης των καταπτώσεων, (Τα σηµεία των επεµβάσεων 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή). Ο προϋπολογισµός αυτών των εργασιών σύµφωνα 
µε την µελέτη που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 11.137,00 €  ( χωρίς το Ο.Ε. 18 
% και µε ΦΠΑ 23%) . Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους της   Π. Ε. Θεσπρωτίας. 
Επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί  
επικείµενοι κίνδυνοι για τους διερχόµενους και θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν χρονικά 
περιθώρια για διενέργεια δηµοπρασίας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις 
του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να γίνει απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου:   ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 
ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Τ.∆. ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ¨ ποσού 
11.137,00 €  που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. 
Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»), στον Κόντη Πέτρο του Αθανάσιου Εµπειροτέχνη που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός 
είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. .…...». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1274/26-10-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης πρανούς τριτεύοντος επαρχιακού δικτύου στο Τ.∆. Κοκκινολιθάρι», 
προϋπολογισµού € 11.137,00 (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%), που θα βαρύνει 
πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού της  Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και 
του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), βάσει της µελέτης 
που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 95115/1981/23-10-
2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Κόντη Πέτρο του Αθανάσιου 
Εµπειροτέχνη, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και µε την προϋπόθεση ότι το 
έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 5γ και 6 παρ.7 του Ν. 4071/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 28 
παράγραφος 1γ & 3δ του Ν. 3669/2008, καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών,  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου οτι στο τριτεύον 
επαρχιακό δίκτυο στα όρια του Τ.∆. Κοκκινολιθαρίου, υπάρχει άµεση ανάγκη για εκτέλεση 
εργασιών αποκατάστασης, που περιλαµβάνουν κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και άρσης 
των καταπτώσεων και επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν 
σοβαροί  επικείµενοι κίνδυνοι για τους διερχόµενους οδηγούς και οχήµατα. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το εξής σκεπτικό: «Γίνεται παρέµβαση στα όρια του Τ.∆. Κοκκινολιθαρίου, χωρίς ούτε το 
Τοπικό Συµβούλιο, ούτε η ∆ηµοτική Αρχή να έχουν οποιαδήποτε γνώση και ενηµέρωση. 
∆ιαφωνούµε µε την απευθείας ανάθεση, επειδή δεν αιτιολογείται και δεν τεκµηριώνεται 
επαρκώς η άµεση ανάγκη για τις επεµβάσεις, ούτε και στη συνηµµένη στην εισήγηση τεχνική 
περιγραφή, αφού δεν προσδιορίζεται πού θα γίνει η παρέµβαση. Είναι επιβεβληµένη η 
ανάγκη να υπάρχει συνεργασία µεταξύ της Περιφέρειας και του Α’ βαθµού των ΟΤΑ σε τέτοιες 
παρεµβάσεις, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές – όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση – 
γίνονται στα όρια του ∆ήµου.». 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 
των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που 
να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, 
εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Μανίκα, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα 
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 
2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 8729/23-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 95389/3643/23-10-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Χρήστου Μανίκα, για τη συµµετοχή του 
στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων στην 
Αθήνα από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1275/26-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Χρήστου Μανίκα, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, που θα 
διεξαχθεί από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 550 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας).  
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4287Λ9-ΕΧ5



 - 25 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», 
µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-12-2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µέχρι σήµερα. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 94370/1967/23-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95471/3644/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα, η εισηγητική έκθεση για 
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παράταση προθεσµίας του έργου που αναφέρεται στο θέµα µαζί µε την σχετική αίτηση 
παράτασης από τον ανάδοχο του έργου και η διατύπωση γνώµης της παράτασης από την 
∆ιαχειριστική αρχή. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: «…. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>> και συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους… Έχει 
υποβληθεί το σύνολο των µελετών και εκκρεµεί µόνο η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης 
του έργου. Εκκρεµεί επίσης η έγκριση της ΜΠΕ του έργου η οποία έχει παραδοθεί από τον 
ανάδοχο την 11/6/12. Ο ανάδοχος µε την µε αριθµ. Πρ. 85980/1814 αίτησή του,  ζητάει 2η  
παράταση συνολικής προθεσµίας 3 µήνες έως την 31-12-2012 για τους ακόλουθους 
λόγους: Για λόγους που δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου καθυστέρησε η έγκριση 
της MΠΕ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η έγκριση της ΜΠΕ καθυστέρησε και δεν έχει δοθεί ακόµη. Θα 
απαιτηθεί χρόνος και για την έγκριση της ΜΠΕ. Επειδή λοιπόν οι παραπάνω αναφερόµενοι 
λόγοι κρίνονται βάσιµοι εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας 
του έργου του θέµατος µέχρι 31-12-2012.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1276/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-12-2012, σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 
4158/17-10-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της σύµβασης µε την παράταση της συνολικής 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πρότασή 
του για τα εξειδικευµένα έργα και µελέτες όπως αυτή του θέµατος, τα οποία έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή.  
................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο 
επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
ορισθείσα για την 23-10-2012 δηµοπρασία δεν διεξήχθη λόγω αποχής των Μηχανικών 
– µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 27/1104/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 83122/1751/18-09-2012 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
30181/531/18-09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
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∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95494/1993/23-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95513/3647/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι λόγω της απόφασης της Π. Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
για αποχή των διπλωµατούχων µηχανικών από τις διάφορες Επιτροπές, δεν 
πραγµατοποιήθηκε στις 23-10-2012 ο διαγωνισµός του έργου του θέµατος και εισηγείται 
τον καθορισµό ως νέας ηµεροµηνίας για την πραγµατοποίησή του την 7-11-2012, ώρα 
10.00 π.µ, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 31/1277/26-10-2012) 

Επειδή η ορισθείσα για την 23-10-2012 δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα 
θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ, 
δεν διεξήχθη λόγω αποχής των Μηχανικών – µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

Ορίζει την 7η Νοεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
δηµοπρασίας.  
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  
∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της 
Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  
Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε 
ΦΠΑ.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε 
εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων. 

6. Την αριθµ. 18/83/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην 
υλοποίηση της Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία  2007-2013. 
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7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95431/3608/23-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95515/3648/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  
STREETS» που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013. To έργο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π.∆.Ε). Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 
140.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α και η χρονική διάρκεια αυτού µέχρι 31-08-2013. Επίσης 
εισηγείται την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης διακήρυξης, µε αριθµ.10/2012. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1278/26-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  
Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, 
προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ και µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-08-2013, που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), και στο οποίο η συµµετοχή της  
Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 18/83/30-11-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 95431/3608/23-10-
2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι 
καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση της Πράξης µε  
διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», στη σχετική αριθµ. 18/83/30-11-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε, διατηρώντας τις θέσεις της που 
είχε εκφράσει και σε προηγούµενα σχετικά θέµατα « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα 
προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία 
του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων». 

...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αυτόµατων µηχανών χυµοποίησης, για την 
τοποθέτησή τους σε κατάλληλους χώρους σχολικών µονάδων της Π.Ε. Άρτας, σε 
συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3547/23-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95506/3646/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση « ….δαπάνης ποσού 17.712,00 € 
µε   Φ.Π.Α. σε βάρος του φορέα 072, ΚΑΕ 1699 για προµήθεια  αυτόµατων µηχανών 
χυµοποίησης από τον προµηθευτή «ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΑΦΟΙ ΟΕ» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών  προσφορών. Οι αυτόµατες µηχανές χυµοποίησης,  
θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους σχολικών µονάδων της ΠΕ Άρτας, γίνεται σε 
συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και πραγµατοποιείται µε 
στόχο αφ’ ενός µεν την προώθηση των τοπικών προϊόντων εσπεριδοειδών και αφ’ ετέρου 
δε να φέρει σε µεγαλύτερη επαφή τους µαθητές και τις µαθήτριες µε τα προϊόντα της 
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περιοχής µας και κυρίως µε το χυµό του πορτοκαλιού, που αποτελεί πηγή πολύτιµων 
θρεπτικών συστατικών. Πρόκειται δε για µια πιλοτική εφαρµογή διάθεσης χυµού 
πορτοκαλιού στα σχολεία της περιοχής και η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες της ΠΕ 
Άρτας για την ανάδειξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς 
παραγωγής.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1279/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 17.712,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1699), για την προµήθεια 
αυτόµατων µηχανών χυµοποίησης, από την εταιρεία «ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», η οποία 
προσέφερε την χαµηλότερη τιµή µεταξύ τριών (3) κλειστών προσφορών, που συνέλλεξε η 
αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας. 

Οι αυτόµατες µηχανές χυµοποίησης, σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους σχολικών µονάδων της Π.Ε. Άρτας, 
και πραγµατοποιείται µε στόχο αφ’ ενός µεν την προώθηση των τοπικών προϊόντων 
εσπεριδοειδών και αφ’ ετέρου δε να φέρει σε µεγαλύτερη επαφή τους µαθητές µε τα προϊόντα 
της περιοχής και κυρίως µε το χυµό του πορτοκαλιού, που αποτελεί πηγή πολύτιµων 
θρεπτικών συστατικών. Πρόκειται δε για µια πιλοτική εφαρµογή διάθεσης χυµού πορτοκαλιού 
στα σχολεία της περιοχής και η οποία εντάσσεται στις προσπάθειες της Π.Ε. Άρτας για την 
ανάδειξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ραφιών DEXION προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση του αρχείου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3547/23-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95506/3646/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση « …. δαπάνης ποσού 1.183,79 € µε 
ΦΠΑ  σε βάρος του φορέα 072, ΚΑΕ 1329 για προµήθεια DEXION προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση του αρχείου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων από τον 
προµηθευτή Σερβετά Σπυρίδωνα οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1280/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.183,79 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1329), για την προµήθεια ραφιών 
DEXION προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση του αρχείου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, από τον προµηθευτή Σπυρίδωνα Σερβετά, ο οποίος 
προσέφερε την χαµηλότερη τιµή µεταξύ τριών (3) κλειστών προσφορών, που συνέλλεξε η 
αρµόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας.  
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/09-10-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση 
τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
επιλογή συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων 
Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (Development of sustainable biogas strategies for 
integrated agro industrial waste management) και ακρωνύµιο BioGAIA» στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 15.695,00 µε 
ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών 
πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα 
– Ιταλία 2007-2013: BioGAIA.  
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7. Την αριθµ. 22/859/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  εγκρίθηκε 
η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του 
έργου του θέµατος και καταρτίσθηκε διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 65946/428/23-
07-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3547/23-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95506/3646/23-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος. Επιπλέον αναφέρονται τα εξής: «… 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος INTERREG, µε την αρ. 22/859/31-
07-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου καταρτίστηκε  διακήρυξη 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, προϋπολογισµού 15.695,00 €,  µε κριτήριο την πιο συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Άρτας για το 
έργο «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». 
Κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 
9/10/2012) κατατέθηκε στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µία (1) προσφορά. Στις 
9/10/2012 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο 
άνοιγµα της προσφοράς για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς του 
µοναδικού διαγωνιζόµενου. Στη συνέχεια µετά τον έλεγχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης συνέταξε Πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο διαπίστωσε ότι ο µοναδικός 
διαγωνιζόµενος προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και ότι η 
τεχνική του προσφορά είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
Συγκεκριµένα η εταιρία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», βρέθηκε να πληροί τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Στη συνέχεια 
η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της προσφοράς της παραπάνω 
εταιρίας και κατέγραψε την βαθµολογία σε πίνακα όπως φαίνεται στο Πρακτικό. Ύστερα από τα 
παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης εισηγείται την έγκριση του αριθµ. 1/09-
10-2012 Πρακτικού (συνηµµένο) του διαγωνισµού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς.». 

Ειδικότερα στο ως άνω Πρακτικό Ι/09-10-2012, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 09/10/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου 
να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό(Α∆Α :Β4ΘΘ7Λ9-ΘΛΒ) για την επιλογή Συµβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την 
προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». 
Η επιτροπή αποτελείται από τους  

1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  
2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  
3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ́ Αρτας . 
 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν υπήρχε 

άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον 
οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και µονογράφτηκε κατά την 
κατάθεσή της: 
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«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.» 
          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού εξέτασε τον 
φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας(Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας για χρονικό διάστηµα (15) 
δεκαπέντε ηµερών  , ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και στον 
πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας) µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί 
από την Π.Ε. Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των 
συµφερόντων της (βλ.πράξη ∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) αποφάσισε την 
συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς, λόγω του 
κατεπείγοντος, λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους 
(Π∆Ε) και θα πρέπει άµεσα να προχωρήσει η διαδικασία απορρόφησης κονδυλίων εντός του 
έτους 2012.  
     Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν εκτός από την τεχνική και οικονοµική προσφορά που 
ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και τα 
ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία σφραγίσθηκαν και 
µονογράφτηκαν. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΕΤΑΝΑΜ 

Α.Ε 

 Ο.Τ.Α. 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

∆εν 
προτίθεται να 
αναθέσει σε 
τρίτο τµήµα 
του έργου  

   Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε,  πληροί τις προϋποθέσεις 
που θέτει η διακήρυξη οπότε συνεχίζει τη διαδικασία ανοίγοντας και την τεχνική προσφορά 
την οποία µονόγραψε και σφράγισε κατά φύλλο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος 

ΟΜΑ∆Α Α. Συµφωνία µε 
προδιαγραφές της διακήρυξης-
Μεθοδολογία προσέγγισης και 
υλοποίησης του έργου   

ΟΜΑ∆Α Β. Υποστήριξη 
και εγγύηση-οργάνωση και 
διοίκηση του έργου. 

1 ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  η προσφορά καλύπτει πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές 
και τις αξιολογεί όπως παρακάτω:  
Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η "ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α." παρουσιάζει µία αναλυτική 
πρόταση υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται και διασύνδεση 
του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου 
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πράγµα που υποδηλώνει την κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του. Οι προδιαγραφές 
της διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 
Α2) Στην προσφορά της " ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α."  παρουσιάζονται συγκεκριµένες µέθοδοι 
και διαδικασίες υλοποίησης οι οποίες έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 
έργου. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 
Α3) Ακόµα, µε την προσφορά της " ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.", διασφαλίζονται οι όροι 
ποιότητας των παραδοτέων  και η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος µέσω του Σχεδίου 
Ποιότητας που περιγράφεται. 

Αναφορικά µε την οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου : 
Β1) Η οργάνωση, η ροή και η συνοχή των εργασιών του έργου της " ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α." 
περιγράφονται αναλυτικά και ολοκληρωµένα µέσω του οργανωτικού σχήµατος και των 
διακριτών ρόλων των µελών της οµάδας. Το οργανωτικό σχήµα που προτείνεται διασφαλίζει 
τον αποτελεσµατικό συντονισµό του έργου. 
Β2) Η επάρκεια και η λειτουργία του οργανωτικού σχήµατος του έργου είναι ικανοποιητική, 
περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε µέλους της οµάδας. 
Β3) Η πληρότητα της οµάδας είναι ικανοποιητική όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων, τα 
προσόντα, τις γνώσεις και την εµπειρία τους, η οποία αποδεικνύεται και µέσω των 
βιογραφικών σηµειωµάτων τους.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α  70% 70 

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης: 
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των προτεινόµενων 
µεθόδων και τεχνικών, αποτύπωση του περιεχοµένου 
και της δοµής του κάθε παραδοτέου. 

20% 100 

Α2 

Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων: 
Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις 
του έργου, σαφήνεια της πρότασης σε όλα τα στάδια 
υλοποίησης. 

25% 100 

Α3 

∆ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη: 
Υπηρεσίες σχεδιασµού, ελέγχου και διασφάλισης των 
όρων ποιότητας των παραδοτέων. Τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος. 

25% 100 

Β Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου 30% 30 

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών του έργου 10% 100 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του οργανωτικού 
σχήµατος του έργου 

      10% 100 

Β3 
Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της Οµάδας 
Έργου 

       10% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω βαθµολογία και αφού ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς ήταν σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 
της τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου» κ.τ.λ  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ∆έχεται την προσφορά του ενός προµηθευτή, 
ήτοι: «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.»  
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  Ο φάκελος µε την οικονοµική προσφορά τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο, µονογράφτηκε και 
παραδόθηκε στο Τµήµα Προµηθειών, ως υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα πρόχειρο 
διαγωνισµό. …….». 
…………………………………………………………………………………………………….. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1281/26-10-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) 
της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του 
Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων 
(Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management) 
και ακρωνύµιο BioGAIA» στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-
2013, προϋπολογισµού € 15.695,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και της τεχνικής προσφοράς του 
µοναδικού διαγωνιζόµενου που κατέθεσε προσφορά, ήτοι της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και ότι η 
τεχνική της προσφορά είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου και συνέταξε τον σχετικό Πίνακα (ανωτέρω υπό στ. 8), µε Σύνολο Βαθµολογίας = 
100. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η προσφορά της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου 
Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», κρίνεται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
παραδεκτή στο σύνολό της. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/09-10-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ως άνω 
πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Άρτας, για την επιλογή συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
«Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA» και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς, 
γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου 
Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε 
Σύνολο Βαθµολογίας = 100. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που 
είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. 
∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων για 
υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού, 
που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 
............................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 10537/18-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94006/3569/19-10-
2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης € 5.400,00 για την προµήθεια έξι (6) φορητών συσκευών ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης αιγοπροβάτων, µε σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί από 
το ΥΠ.Α.Α. & Τροφίµων, στις πιστώσεις για το πρόγραµµα ΟΣ∆Ε 2010, βάσει των 
επισυναπτόµενων στην εισήγηση εγγράφων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1282/26-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 5.400,00 για την προµήθεια έξι (6) φορητών συσκευών ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης αιγοπροβάτων, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5243 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων).  
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση 
εργασιών παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 92794/3772/16-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 96050/9523/25-10-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96073/3654/25-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 96049/9522/25-10-2012 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, 
αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1283/26-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε 
ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 96050/9523/25-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 96049/9522/25-10-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
καθιζήσεων και έργα αντιστήριξης πρανών στη 10η επαρχιακή οδό», αναδόχου Θωµά 
Χριστιά. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 95576/4304/24-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 95604/3650/24-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «….. ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 
46.029,80 ευρώ, συντάχθηκε λόγω των οριστικών επιµετρήσεων και αύξησης των 
απολογιστικών ασφάλτου µε υπέρβαση 7.930,92 ευρώ, …… συντάχθηκε βάσει 
αναλυτικών επιµετρήσεων των ποσοτήτων του έργου, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται 
ουσιαστικά από τις ποσότητες της µελέτης… ». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου 
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Α.Π.Ε., συνολικού ποσού € 46.029,80 δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά € 
7.930,92 λόγω αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου, σύµφωνα και µε τη συνηµµένη 
στην εισήγηση, οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Πρέβεζας, που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό αριθµ. 8ο/22-10-2012 (Θέµα 1ο). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1284/26-10-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
καθιζήσεων και έργα αντιστήριξης πρανών στη 10η επαρχιακή οδό», αναδόχου Θωµά Χριστιά, 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικής δαπάνης € 
46.029,80 µε ΦΠΑ, δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά € 7.930,92 λόγω 
αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου, και υπέρ της έγκρισης του οποίου γνωµοδότησε 
οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, στο αριθµ. Πρακτικό 
8ο/22-10-2012 (Θέµα 1ο).  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν 
προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 

.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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