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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/23-04-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τρεις (23) του µηνός 
Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 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: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. 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 ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Από τη συνεδρίαση, απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής κ. 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. 
34804/1320/07-04-2012 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).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης,  

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 06-04-2012 συνεδριάσεως.  
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1. Έγκρισης δαπάνης για σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συµπληρωµατικής 
σύµβασης για την ολοκλήρωση της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό 
Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε Φ.Π.Α.), που 
χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. 
ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 
24-10-2012.  

3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο 
Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ». 

4. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού 
γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012, στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας. 

6. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

7. Έγκριση µετακίνησης της ∆έσποινας Καµπούρη, Προϊσταµένης του Τµήµατος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή 
της σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε θέµα «∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες: ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών», που θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη, από 23 έως 27-04-2012 και έγκριση σχετικών δαπανών. 

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων επί της 10ης & 11ης επαρχιακών οδών», αναδόχου 
Παναγιώτη Μανίκα Ε∆Ε. 

9. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων 
Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης 
Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε 
στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση συµβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισµού € 3.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας» 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ. 

13. Έγκριση του 2ου ΣΠΕ της αρχικής σύµβασης της µελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη 
βελτίωσης επαρχιακής οδού Μακρύκαµπος – Σκοτωµένο», αναδόχων συνεργαζόµενων 
γραφείων µελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Τσόλης Αλέξανδρος του 
Ευριπίδη, Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, ∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, ∆ηµαράς 
Κων/νος του Αγγέλου, Τσάτσος Νικόλαος του Κων/νου, Τσακούµης Γεώργιος του 
Βασιλείου». 
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14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, 
Ε∆Ε. 

15. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, Ε∆Ε. 

16. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση δρόµου ∆ηµαριό - Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό - Λαπέϊκα)», αναδόχου 
Χαρίλαου Κοτζιά, Ε∆Ε. 

17. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών ∆.Ν. Σκουφά», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής 
Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-12-2012. 

20. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05 
και έγκριση των συµβατικών τευχών για το Υποέργο 2 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός 
Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  
προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06 και συγκρότηση 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού.  

22. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 
32404/1293/09-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, 
για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 1732/67/05-01-2012 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 3/108/30-01-2012 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

24. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ)», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.  

25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιµο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιµο –
γρασάρισµα µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

26. Έγκριση του Νο 5/09-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

27. Έγκριση µετακίνησης του Λογοθέτη Θωµά, Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στo 
Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012 προκειµένου να παραστεί στην εναρκτήρια 
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συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Tempting Streets», που υλοποιεί η Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

28. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 

29. Έγκριση διοργάνωσης της Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για 
τη δηµιουργία του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

30. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του Περιφερειακού 
Πρωταθλήµατος Μπριτζ ∆υτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

31. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη 
διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ. 

32. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε ΦΠΑ. 

33. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 27.000,00 µε ΦΠΑ. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2012, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και συγκρότηση 
και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και παρακολούθησης 
– παραλαβής του έργου. 

2. Έγκριση µετακίνησης του ∆ηµητρίου Στάθη, Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Ιωαννίνων), στην Αθήνα, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Τριµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 26-04-2012, για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την από 20-06-2006 αγωγή αποζηµίωσης του ∆ηµητρίου 
Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. 
Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 255/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση ανάθεσης προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και 
αναλώσιµων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIDDEN – MED 
PROGRAMME». 

5. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις 
εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

6. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

8. Έγκριση µετακίνησης του ∆ηµητρίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις 23-04-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

9. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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10. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

11. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012 και συγκρότηση της 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. 

12. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου.   

13. Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Γούλα, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο 
του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)»  που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 
µέχρι 27-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

15. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

16. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», 
προϋπολογισµού € 9.650,00 µε ΦΠΑ. 

17. Απόφαση επί της από 24-02-2012 ένστασης της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθµ. πρωτ. 4937/475/15.02.2012 Πράξης 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  

18. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που θα γίνουν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µε αφορµή 
τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 427/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 06-04-
2012 συνεδριάσεως.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Έγκρισης δαπάνης για σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συµπληρωµατικής 
σύµβασης για την ολοκλήρωση της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό 
Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε Φ.Π.Α.), που 
χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “ Μ. 
ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’. 

 

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. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 33474/3364/12-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33598/1290/12-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι:  
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«Με την παρούσα εισήγηση ζητείται να αποφασίσετε για την έγκρισης δαπάνης για σύνταξη 
Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης για την ολοκλήρωση της µελέτης του 
θέµατος,  λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής: 1) Με την µε αριθ. πρωτ. 7184/25-8-2009 Απόφαση του Γεν. 
Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 636.592,81 € για την 
εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, και ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα 
Μελετών της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (∆.∆.Ε./Π.Η),  και ως Προϊσταµένη Αρχή 
η ∆.∆.Ε./Π.Η…… 4) Με την  αρ. πρωτ. 3432/08-09-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.Η, ανάδοχος  για  
την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών 
“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε,  ∆ιακριτ. 
Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ’’,  5) Η  
σύµβαση για την εκπόνηση της µελέτης υπεγράφη στις 01-12-2009 µεταξύ του ∆/ντή  ∆ηµοσίων 
Έργων και του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου και για ποσό 427.965,00€ (χωρίς Φ.Π.Α), που 
αποτελεί την οικονοµική προσφορά του αναδόχου και συµβατική αµοιβή της σύµβασης  6) Σύµφωνα 
µε τα συµβατικά τεύχη, στο αντικείµενο της περιλαµβάνεται η µελέτη των έργων εντός του 
αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης µε στόχο το έλεγχο και την προστασία του και την δηµιουργία 
ενός αρχαιολογικού πάρκου.  Ο χώρος θα καταστεί επισκέψιµος από τους πολίτες και θα συµβάλλει 
στην τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα θα εκπονηθούν οι κύριες µελέτες 
(συγκοινωνιακές, υδραυλικές, ηλεκτροµηχανολογικές κλπ) και οι υποστηρικτικές (τοπογραφικές- 
κτηµατολογικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές) και τα τεύχη δηµοπράτησης, για µια σειρά από 
παρεµβάσεις εντός του χώρου ήτοι: κυκλοφοριακοί κόµβοι, χώροι στάθµευσης οχηµάτων επισκεπτών 
και µελέτη έργων οδοποιίας για σύνδεση του οικισµού Σµυρτούλα µε το οδικό δίκτυο της περιοχής, 
µετά την προβλεπόµενη πεζοδρόµηση του δρόµου από τον οποίο εξυπηρετείται σήµερα. Οι 
παρεµβάσεις αυτές προβλέπονται από το MASTEP PLAN που εκπονήθηκε από το τεχνικό γραφείο 
της Επιτροπής Νικόπολης και εγκρίθηκε µε την ανωτέρω Σχετ. (α) Απόφαση του Υπ. Πολιτισµού. 8) 
Στην συνέχεια δόθηκε στον ανάδοχο εντολή (αριθ. Πρωτ. 3068/14-12-2010 έγγραφο ∆.∆.Ε/Π.Η) για 
εκπόνηση των µελετών της 2ης Φάσης ήτοι: α) Τοπογραφική και κτηµατολογική µελέτη,/ β) προµελέτη 
οδικών έργων,/ γ)προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων, /δ) οριστική γεωλογική µελέτη,/  και ε) Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι µελέτες εκπονήθηκαν εµπρόθεσµα και στάλθηκαν στην αρµόδια 
αρχαιολογική Υπηρεσία (αριθ. Πρωτ. 791/20-04-2011έγγραφο ∆.∆.Ε/Π.Η) προκειµένου να εγκριθούν 
από το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω Σχετ. 
(α) Απόφαση του Υπ. Πολιτισµού 9) Μετά την εξέταση των µελετών από το Κ.Α.Σ εκδόθηκε η µε αριθ. 
Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και 
Τουρισµού, η οποία προβλέπει την κατάργηση του τµήµατος του Εθνικού δρόµου Πρέβεζα –
Ηγουµενίτσας εντός του  αρχαιολογικού χώρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτούνται µια σειρά 
από παρεµβάσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από και προς την 
Πρέβεζα- όπως αυτές αποτυπώνονται στην Απόφαση, µε συνέπεια να επέρχονται τροποποιήσεις στο 
αντικείµενο της µελέτης –όπως αυτό προσδιορίζεται στην υπογραφείσα σύµβαση. 
Ο 1ος Σ.Π. θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/05 για τον καθορισµό 
των µεταβολών στην συµβατική αµοιβή του αναδόχου, λόγω αφενός διαφοροποιήσεων στις 
ποσότητες του συµβατικού αντικειµένου, αφετέρου της αναγκαιότητας εκπόνησης από τον ανάδοχο 
εργασιών, οι οποίες κατά το µέγεθος (ποσότητα), δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. 
Συγκεκριµένα, κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, και σύµφωνα µε την ως 
άνω Απόφαση Σχετ. (β) του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Α) Λόγω κατάργησης του τµήµατος της Εθνικής οδού που διέρχεται σήµερα µέσα από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, η κυκλοφορία από και προς την Πρέβεζα θα γίνεται µέσω της 
παραλιακής οδού Ηγουµενίτσας Πρέβεζας. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα πρέπει να γίνει βελτίωση 
του δρόµου από κόµβο Ακρίβη (στην περιοχή εισόδου προς τον οικισµό Σµυρτούλα) µέχρι τον κόµβο 
Μονολιθίου, και του δρόµου στα βόρεια της ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας που συνδέει την Ε.Ο Πρέβεζας – 
Ιωαννίνων µε την  παραλιακή Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας. Απαιτείται η εκπόνηση συµπληρωµατικών 
τοπογραφικών εργασιών, κτηµατολογικών διαγραµµάτων κλπ   
B) Για την ασφαλή σύνδεση της κυκλοφορίας µετά τα παραπάνω θα απαιτηθούν επί πλέον δύο 
ισόπεδοι σηµατοδοτούµενοι κόµβοι επί της παραλιακής Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας, στις θέσεις 
Μονολίθι και στον Μύτικα. Ανισόπεδος κόµβος στην θέση Μύτικα – όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 
σχετική Απόφαση -δεν µπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης, εκτός και εάν 
εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις τόσο για την εκπόνηση της µελέτης, όσο και για τις 
απαιτούµενες απαλλοτριώσεις 
 Η αµοιβή των παραπάνω απαραίτητων εργασιών και µελετών προεκτιµείται στο ποσό των είκοσι 
πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 
Σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση η συµβατική αµοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσόν των 
427.965,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
Με τον  1ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση για ποσό 25.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 
που εισηγούµαστε να συναφθεί, το συνολικό κόστος της αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης 
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ανέρχεται στο ποσό των  452.965,00€, προστιθεµένου δε του ΦΠΑ 23%  στο ποσό των 557.146,95€, 
ήτοι η συνολική δαπάνη αµοιβής της µελέτης  δεν υπερβαίνει την εγκεκριµένη πίστωση.  
Η µεταβολή αυτή του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης είναι αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωσή 
της, δεν µπορούσε να προβλεφθεί κατά τη δηµοπράτηση και τη σύναψη της αρχικής σύµβασης, και 
οφείλεται σε λόγους που προέκυψαν κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου (άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3316/2005). 
 Για τις µεταβολές-αυξήσεις εργασιών της συµβατικής αµοιβής απαιτείται υπογραφή συµπληρωµατικής 
σύµβασης για ποσό 25.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, µέσα στα πλαίσια της υπάρχουσας χρηµατοδότησης. 
Η παραπάνω συµπληρωµατική σύµβαση θα συναφθεί µε εφαρµογή των προβλεπόµενων στα άρθρα 6 
παρ. 13 και 29 του Ν.3316/2005. 
 Παρακαλείσθε να λάβετε την Απόφασης έγκρισης δαπάνης ύψους 25.000,00€ πλέον Φ.Π.Α, για 
σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης για την ολοκλήρωση της 
µελέτης του θέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας – όπως αυτές 
αποτυπώνονται στις Σχετ. (α) και (β) Αποφάσεις του  Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/378/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ύψους 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για τη σύνταξη,  µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για λογαριασµό της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Συγκριτικού Πίνακα και τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης για την ολοκλήρωση της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης 
Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης 
αµοιβής 636.592,81 € (µε ΦΠΑ), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 
2008M1101830002, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: 
“ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας – όπως αυτές αποτυπώνονται στις 
αριθµ. πρωτ. 71563/3347/11-08-2006 και ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-
2012  Αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Με τη σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης για ποσό 
25.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ολοκλήρωση της ανωτέρω µελέτης, το συνολικό κόστος της 
αµοιβής για την εκπόνησή της, θα ανέλθει στο ποσό των 557.146,95 € µε ΦΠΑ, ήτοι η 
συνολική δαπάνη αµοιβής της µελέτης δεν θα υπερβεί την εγκεκριµένη πίστωση ποσού 
636.592,81 € µε ΦΠΑ. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού 
και συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι 
την 24-10-2012.  

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.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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 33881/3377/18-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34296/1298/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 13-03-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-12-2012 για τους 
λόγους που αναφέρει σ’ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι «Η µη 
ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 
αναδόχου αλλά οφείλεται στα εξής: α) στην καθυστέρηση έναρξης των εργασιών κατά 
χρονικό διάστηµα 6 µηνών που απαιτήθηκε από το ∆ήµο Ιωαννιτών για την επίλυση του 
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θέµατος της ανάγκης κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων παροχών των ιδιοκτησιών 
παράλληλα µε την εκτέλεση εργασιών του εργολαβίας και β) στις δυσµενείς καιρικές 
συνθηκών που επικράτησαν τους χειµερινούς µήνες, που είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση 
του ρυθµού εκτέλεσης του έργου». Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση επτάµηνης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου ήτοι µέχρι την 24-10-2012 µε αναθεώρηση, 
η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/379/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 24-
10-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 1083/17-04-2012 σύµφωνης 
γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της 
παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου.    
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από 
κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 
ΑΤΕ».  

 
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 Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 31542/3214/11-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33446/1284/12-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
της ΣΑΝΑ0198, µε αριθµό έργου 2009ΝΑ01980003 και προϋπολογισµό 9.800.000,00 €. 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειµένου: α) να 
τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την 
κατασκευή του έργου µε βάση τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων και τις 
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προµετρήσεις υπολειπόµενων εργασιών και β) να αντιµετωπιστεί το αυξηµένο ποσό της 
αναθεώρησης µετά του αντίστοιχου ΦΠΑ που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για το έργο, το 
οποίο αποτελεί ανελαστική δαπάνη, υποχρεωτική για τον κύριο του έργου σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελικά προτεινόµενη δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε δαπάνη του 
έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.170.000,00 ευρώ, δηλ. είναι σε υπέρβαση της 
εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης κατά 479.540,56 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αναγκαία επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης και αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία σαν 
ανελαστική και υποχρεωτική για τον κύριο του έργου δεν απαιτεί και την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Η προτεινόµενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις 
σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριµένα στα εξής: α) παραδοτέα, β)δείκτες 
και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, σύµφωνα 
και Α) µε την αριθµ. πρωτ. 1269/05-04-2012 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και Β) µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, µε την αριθµ. 
3/43/05-04-2012 (Θέµα 3ο) Πράξη του, που επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/380/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (Υπερβατικός λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως 
Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 6.170.000,00 µε ΦΠΑ, 
ήτοι µε αύξηση του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου που ήταν € 5.690.459,44 µε ΦΠΑ, 
κατά € 479.540,56 µε ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω 
της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι 
υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, µη απαιτούµενης της υπογραφής συµπληρωµατικής 
σύµβασης για την αντιµετώπισή της. 

Για την έγκριση του ανωτέρω 1ου ΑΠΕ, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της, µε το αριθµ. πρωτ. 1269/05-04-2012 έγγραφο και το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, την οµόφωνη γνωµοδότησή του µε την αριθµ. 3/43/05-
04-2012 (Θέµα 3ο) Πράξη. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 
τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων, 
άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, 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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32434/2619/10-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32479/1220/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι «…. η συνολική δαπάνη για τη µεταφορά εξοπλισµού γραφείων εντός του 
∆ιοικητηρίου, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του ∆ιοικητηρίου και 
άλλων υπηρεσιών, σε αποθήκη που µας έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά (εγκαταστάσεις ΤΟΛ 
παλαιού αεροδροµίου), καθώς και στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου κ.λπ., προϋπολογιστικά 
εκτιµώµενη, είναι µέσα στα όρια που επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα 
αυτά, η υπηρεσία µας, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και προστασίας των 
συµφερόντων και του κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την 
επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Μετά τα 
παραπάνω, παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, σε ότι αφορά την ανάθεση του παρακάτω 
έργου, στον ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ και στην τιµή των 19.950,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό 
και η προσφορά του ήταν η συµφερότερη οικονοµικά ….», για τις εργασίες µεταφοράς που 
αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, στην οποία επισυνάπτονται και οι οικονοµικές προσφορές 
που συνέλεξε η Υπηρεσία. 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/381/23-04-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων εντός του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., 
από τους χώρους του ∆ιοικητηρίου και άλλων Υπηρεσιών, σε αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στον 
Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδροµίου), καθώς και στο υπόγειο του 
∆ιοικητηρίου κ.λ.π. στον αυτοκινητιστή ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, και µε τιµή € 19.950,00 πλέον ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο 
εξοπλισµό και η προσφορά του είναι η συµφερότερη οικονοµικά για την εκτέλεση των παραπάνω 
υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που συνέλλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι εργασίες µεταφοράς που θα εκτελέσει ο ανωτέρω αυτοκινητιστής, περιλαµβάνουν:   

1) Μεταφορά µεγάλου αρχείου Τοπογραφικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Γης, καταγραφή, συσκευασία, 
αποσυναρµολόγηση DEXION, συναρµολόγηση DEXION στο νέο χώρο, και επανατοποθέτηση, 
καθώς και µεταφορά επίπλων, φοριαµών, γραφείων κ.α. 

2) Συσκευασία αρχείου από το γραφείο 215 και µεταφορά του στα ΤΟΛ Κατσικά. Αποσυναρµολόγηση 
DEXION και µεταφορά στα ΤΟΛ Κατσικά. 

3) Εκκένωση αποθηκών του υπογείου από άχρηστα υλικά και µεταφορά στην χωµατερή και στα ΤΟΛ 
Κατσικά. 

4) Μεταφορά αποθήκης Τοπογραφικής Υπηρεσίας από υπόγειο σε υπόγειο. 

5) Μεταφορά γραφείων, βιβλιοθηκών, καθισµάτων, από το γραφείο 130 στα ΤΟΛ Κατσικά. 

6) Μεταφορά αρχείου και επίπλων γραφείου στο 347 γραφείο. 

7) Μεταφορά Τοπογραφικής Υπηρεσίας εντός του κτιρίου.(Αρχεία, βιβλιοθήκες, γραφεία, καθίσµατα 
κ.λ.π. Συσκευασία, µεταφορά, επανατοποθέτηση, αποσυναρµολόγηση-συναρµολόγηση, 
βιβλιοθηκών). 

8) Μεταφορά Υπηρεσίας Εποικισµού εντός του κτιρίου της Περιφέρειας. (Αρχεία, βιβλιοθήκες, 
γραφεία, φωτοτυπικά κ.α. Συσκευασία, µεταφορά, επανατοποθέτηση, αποσυναρµολόγηση-
συναρµολόγηση βιβλιοθηκών). 

9) Μεταφορά Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

10) Μεταφορά Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας στη Βουνοπλαγιά και παλαιών γραφείων και 
βιβλιοθηκών στα ΤΟΛ Κατσικά. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
σηµειώνοντας ότι παρόλο που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της µεταφοράς εξοπλισµού 
γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
διαφωνούν µε τον τρόπο µε τον οποίο ανατίθενται παρόµοιες υπηρεσίες, ήδη από το έτος 2011 
στον ίδιο µεταφορέα, µε ποσά στα όρια της απευθείας ανάθεσης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε 
εκπονηθεί µελέτη για τις απαιτούµενες εργασίες και να δηµοπρατηθεί το σχετικό έργο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

................................................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012, στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας. 
 

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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, 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 της Γεν. ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
33193/1298/11-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33343/1283/12-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «…. τη διενέργεια µειοδοτικού 
διαγωνισµού κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά (την ιδία ηµεροµηνία)  για εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 σε όλη  την Περιφέρεια Ηπείρου µε το 
ποσό της προβλεπόµενης πίστωσης των 140.000 ευρώ (Το υπ΄αριθµ. 3/2012 απόφαση -
πρακτικό συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου ) αναλυτικά ως κατωτέρω: Για 
την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  το ποσό των 40.000 ευρώ. Για την Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας  το ποσό των 30.000 ευρώ. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων  
το ποσό των 40.000 ευρώ. Για την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας  το ποσό των 30.000 
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ευρώ, τόσο για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται στον 
άνθρωπο µέσω αυτών ( ιός του ∆υτικού Νείλου , πλασµώδιο της ελονοσίας κ.λ.π.) όσο και 
την περιστολή του παράγοντα όχλησης». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/382/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012, στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, οι οποίοι θα διεξαχθούν την ίδια 
ηµεροµηνία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, µε µέριµνα των αρµοδίων για τη διενέργεια 
των διαγωνισµών, Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται κατωτέρω:  

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 40.000,00 σε 
βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κοινών κουνουπιών» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 30.000,00 
σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

Γ. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012» στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, προϋπολογισµού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 
3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και  

∆. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 
30.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου.  
.................................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32221/239/18-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34439/1310/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης 
Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 13248/04-04-2012 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
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περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/383/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους (Π.Ε. Ιωαννίνων), 
για την κάλυψη των εξόδων του εορτασµού της 19ης Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 13248/04-04-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, συµµετοχή η οποία  
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δαπάνες, περιλαµβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης.  

Η 19η Απριλίου είναι η επέτειος του θανάτου του ποιητή και φιλέλληνα Λόδρου Βύρωνα. Στην 
ποίηση του περιέχονται ισχυρά µηνύµατα κατά των φυλετικών διακρίσεων, εναντίον κάθε 
τυραννίας και υπέρ της ελευθερίας σε όλο τον κόσµο. Η µνήµη του Λόρδου Βύρωνα, 
παραµένει ζωντανή και το µήνυµά του διαχρονικό. Αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την εθνική 
ανεξαρτησία της Ελλάδας και ταυτόχρονα απέδιδε στον εαυτό του τον τίτλο «πολίτης του 
κόσµου», συνδυάζοντας το φιλελληνισµό µε την υπεράσπιση των οικουµενικών αξιών. 

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 µετακίνησης της ∆έσποινας Καµπούρη, Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Κοινωνικών Υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε θέµα «∆ηµόσια 
∆ιοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες: ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών», που 
θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 27-04-2012 και έγκριση σχετικών δαπανών. 

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 ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34426/1361/18-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  34438/1309/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της ∆έσποινας Καµπούρη, Προϊσταµένης 
του Τµήµατος Κοινωνικών Υπηρεσιών, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε θέµα «∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες: 
ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 27-
04-2012 και έγκριση σχετικών δαπανών µετακίνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/384/23-04-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση της ∆έσποινας Καµπούρη, Προϊσταµένης του Τµήµατος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της 
σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. µε θέµα «∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες: ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 
27-04-2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 120,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων επί της 10ης & 11ης επαρχιακών οδών», αναδόχου 
Παναγιώτη Μανίκα Ε∆Ε. 

 
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. 31909/1457/09-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32237/1214/09-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος «Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 
2009», µε προϋπολογισµό 250.000,00 €. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να 
συµπεριλάβει την υπέρβαση που προέκυψε αποκλειστικά και µόνο από την 
αναθεώρηση, βάσει  των συντελεστών αναθεώρησης. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
του 2ου Α.Π.Ε., προτεινόµενης συνολικής δαπάνης 99.224,18 € Επειδή η γνωµοδότηση 
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του  2ου Α.Π.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ανήκει στο Περιφ. Συµβούλιο ∆ηµ. 
Έργων της ΠΕ Πρέβεζας. Επειδή  µε τον 2ο  Α.Π.Ε. η συνολική υπέρβαση οφείλεται µόνο 
στην αναθεώρηση και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται παρέκκλιση από τις ισχύουσες 
διατάξεις, που άλλωστε κατά νόµο δεν είναι  επιτρεπτή. Επειδή ο 2ος Α.Π.Ε. 
προτεινόµενης συνολικής δαπάνης 99.224,18 € έχει οικονοµική κάλυψη (αριθ. 3/13/28-
03-2012 απόφαση έγκρισης προγραµµάτων του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου).  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/385/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων επί της 10ης & 11ης επαρχιακών οδών», αναδόχου 
Παναγιώτη Μανίκα Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, 
συνολικής δαπάνης € 99.224,18 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 4.204,55 µε ΦΠΑ, που 
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αναθεώρηση και υπέρ της έγκρισης του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, στο 
Πρακτικό 2ο/16-03-2012 (Θέµα 1ο). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις 
καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και 
Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 80.000,00 
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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντηρήσεις – 
Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 
Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 
80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32448/1476/10-04-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32486/1221/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Βελτίωση, 
Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/386/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Συντηρήσεις – 
Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 
Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 
80.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
32448/1476/10-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 
σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 
2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε 
στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32910/1505/11-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33120/1280/11-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Κ.Α.Π.) 
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Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και 
την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/387/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική 
τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 32910/1505/11-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 συµβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Επισκευή αρδευτικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισµού € 3.000,00 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 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. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της κατάρτισης του Περιφερειακού 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2012, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Επισκευή αρδευτικής 
διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισµού € 3.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32240/1462/09-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32537/1222/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι στις 20 Μαρτίου 
2012 απεκλήθη βράχος από απρόβλεπτο γεγονός στο ∆.∆. Βουβοποτάµου µε 
αποτέλεσµα να σπάσει η Κεντρική ∆ιώρυγα του Αρδευτικού έργου του ΤΟΕΒ Αχέροντα. Η 
Υπηρεσία µας έκανε αυτοψία στις 21 Μαρτίου 2012 και εκτίµησε ότι απαιτούνται 3.000,00€ 
για την αποκατάστασή της. Εστάλη στην Περιφέρεια Ηπείρου για έγκριση και εγκρίθηκε 
στις 28 Μαρτίου 2012. Συντάχθηκε Μελέτη από την ∆/νση Τεχν. Έργων της Π.Ε Πρέβεζας 
στις 9  Απριλίου. Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε 1.Τηνεγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου του θέµατος Προϋπολογισµού 3.000,00€ 2.Την απευθείας ανάθεση λόγω του 
κατεπείγοντος που οφείλετε σε απρόβλεπτο γεγονός σύµφωνα µε το Ν.3669/2008 άρθρο 
28 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, κατόπιν 
διαπραγµάτευσης της Υπηρεσίας µας στον Ζιώβα Κων/νο µε έκπτωση 2%,συνολικου 
ποσού 2.940,00€, διότι ο ΤΟΕΒ Αχέροντα στις 20 Απριλίου αρχίζει τη λειτουργία του 
αρδευτικού δικτύου και δεν είναι δυνατόν να γίνει η δηµοσίευση προκήρυξης του 
διαγωνισµού ,η οποία απαιτεί τουλάχιστον ένα µήνα µετά την έγκριση των συµβατικών 
τευχών από την Οικονοµική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/388/23-04-2012) 

− Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», 
προϋπολογισµού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι στις 20 Μαρτίου 
2012 αποκολλήθηκε βράχος από απρόβλεπτο γεγονός στο ∆.∆. Βουβοποτάµου, µε 
αποτέλεσµα να σπάσει η Κεντρική ∆ιώρυγα του Αρδευτικού έργου του ΤΟΕΒ Αχέροντα, η 
λειτουργία του δικτύου του οποίου αρχίζει άµεσα, και δεν είναι δυνατό να ακολουθηθεί η 
διαδικασία µε δηµοσίευση προκήρυξης του διαγωνισµού, η οποία απαιτεί τουλάχιστον ένα 
µήνα µετά την έγκριση των συµβατικών τευχών από την Οικονοµική Επιτροπή, 

− Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος που οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός, την απευθείας 
ανάθεση του ανωτέρω έργου στον Κωνσταντίνο Ζιώβα, και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, µε έκπτωση – κατόπιν διαπραγµάτευσης  
µε τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας – 2% στις τιµές της µελέτης, δηλαδή για συνολικό ποσό € 
2.940,00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012 και του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012  

...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας» 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 
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8. Την αριθµ. 18/84/30-11-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011. 

9. Την αριθµ. 34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 7902/253/25-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο, 
Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης περιοχής 
µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32791/1497/10-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 34189/1297/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 10-04-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε 
το µε αρ. πρωτ. 26/09-04-2012 έγγραφό του,  που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/389/23-04-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Οριοθέτηση ρέµατος στο 
∆ήµο Πάργας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ, η οποία είναι 
ενταγµένη στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας: Α) από 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού 
της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 10-04-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε το µε αρ. πρωτ. 26/09-04-
2012 έγγραφό του,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Σοφία Γιουµατζίδου του ∆ηµητρίου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, µε Α.∆.Τ. Α.Ε.285142 
µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Κρητικό του Γεωργίου Πολιτικό ΠΕ µε Α.∆.Τ.  Α.Ζ. 747934 

2. Αγαθάγγελος Καλτσίδης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, µε Α.∆.Τ. ΑΖ747408 µε 
αναπληρωτή την Αθηνά Λάζαρη του Ευθυµίου, µε Α.∆.Τ. Ν809495 Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 

3. Κωτσιαρίνης Φώτιος του Άγγελου µε Α.∆.Τ. Σ486997, Πολιτικός Μηχανικός, 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου-Επιτροπή Ν. 
Πρέβεζας, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κύρλα Παντελή του Βασιλείου, Τοπογράφο 
Μηχανικό µε Α.∆.Τ. ΑΕ287317. 
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Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Ελένη Κατωπόδη του Ζώη, µε Α.∆.Τ. Ξ 624355 
Εργοδηγό ∆.Ε. µε αναπληρώτρια την Θεοδοσία Κλεισούρα του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
246094 Εργοδηγό Τ.Ε. 

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας», θα διεξαχθεί στα Γραφεία της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πρέβεζα, την 
Πέµπτη, 03-05-2012 και ώρα 9.00 π.µ. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πρέβεζα     10 - 04  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –  
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 10-04-2012 και ώρα 08 : 00 π.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  
σε δηµόσια συνεδρίαση  και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας  κ.κ. :  Σοφίας Γιουµατζίδου 
Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε µε Β΄ β. και   Ευάγγελου Γάκη Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε µε Β΄ β.   
διενεργήθηκε , σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕ.Κ. 226 / τ. Α΄ / 27-10-2011 ) και την υπ’ 
αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-2011 ( Φ.Ε.Κ. 2540 / τ. Β΄ / 07-11-2011 ) Απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη 
Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄ β.  Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κλήρωση για τον ορισµό των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών για τη διενέργεια δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου µελετητή για την 
εκπόνηση της µελέτης  «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας», προϋπολογισµού 117.475,99 ΕΥΡΩ 
χωρίς Φ.Π.Α., που θα γίνει την 03-05-2012 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9: 00 π.µ. στα γραφεία της ανωτέρω 
Υπηρεσίας .. 

Η κλήρωση διενεργήθηκε µε κλήρους , σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο 
οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που , βάσει της από 09-04-2012 Κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας , έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού .  

Αρχικά διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  τακτικών µελών της 
ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο τακτικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα 
Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 26 / 09-04-2012 έγγραφο Επιτροπής Πρέβεζας / 
Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
προαναφερόµενης Μελέτης )  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως τακτικά µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Σοφία Γιουµατζίδου Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. µε    Β΄ β. , Πρόεδρος  
2. Αγαθάγγελος Καλτσίδης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε    Β΄ β. , Μέλος 
Εν συνεχεία διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  

αναπληρωµατικών  µελών της ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 
26 / 09-04-2012 έγγραφο Επιτροπής Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προαναφερόµενης Μελέτης ).  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως αναπληρωµατικά της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1.  ∆ηµήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β , Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2.  Αθηνά Λάζαρη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. µε  Β΄ β, Αναπληρωµατικό Μέλος  

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 

 
Οι υπάλληλοι : 

 
 

Σοφία Γιουµατζίδου      Ευάγγελος Γάκης   
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β.                                       Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 του 2ου ΣΠΕ της αρχικής σύµβασης της µελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη 
βελτίωσης επαρχιακής οδού Μακρύκαµπος – Σκοτωµένο», αναδόχων συνεργαζόµενων 
γραφείων µελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Τσόλης Αλέξανδρος του 
Ευριπίδη, Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, ∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, ∆ηµαράς 
Κων/νος του Αγγέλου, Τσάτσος Νικόλαος του Κων/νου, Τσακούµης Γεώργιος του 
Βασιλείου». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

2. 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’). 

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

4. 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». 

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων.  

8. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας έτους 
2012. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1254/09-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32242/1215/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι η µελέτη χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
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«ΠΙΝ∆ΟΣ» και από πόρους του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας. Ο 2ος Συγκριτικός 
Πίνακας συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005 και αφορά στην ανάγκη 
εκπόνησης συµπληρωµατικών εργασιών κατά το µέγεθος (ποσότητά) τους στα πλαίσια 
της στατικής µελέτης των γεφυρών, όπως προέκυψαν κατά τα προηγούµενα εγκεκριµένα 
στάδια της µελέτης (άρθρο 29, παρ.1). Ειδικότερα, µε τον παρόντα 2ο ΣΠΕ επέρχονται οι 
εξής µεταβολές: Α. Στη στατική µελέτη αύξηση της αµοιβής κατά 15.983,12 €, όπως 
προέκυψε από την εγκεκριµένη στατική προµελέτη σύµφωνα µε το παρατιθέµενο πινάκιο 
αµοιβών, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων της στατικής µελέτης της νέας µεγάλης 
γέφυρας (αλλαγή κατηγορίας από Β΄ σε Γ΄ και προσαύξηση αµοιβής κατά 25% λόγω 
κατασκευής του φορέα κατά φάσεις - συνεχής φορέας) Β. Στο ποσό του ΦΠΑ αύξηση 
κατά 6.072,44 €, λόγω της αλλαγής του συντελεστή σε 23% (από 21%) από 1/7/2010. Γ. 
Προστίθεται ποσό 3.251,09 €, που αφαιρέθηκε λόγω στρογγυλοποίησης από τον 1ο 
ΣΠΕ. Το συνολικό ποσό της αµοιβής της µελέτης που περιέχεται στον 2ο ΣΠΕ ανέρχεται 
σε 245.019,12 € πλέον ΦΠΑ και είναι αυξηµένο κατά 19.234,21 € έναντι της εγκεκριµένης 
αµοιβής του 1ου  ΣΠΕ. Η συνολική δαπάνη του 2ου ΣΠΕ µε τον ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 
των 297.306,65 € παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 25.306,65 € της εγκεκριµένης 
αµοιβής του 1ου ΣΠΕ. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΣΠΕ σύµφωνα και µε 
την οµόφωνη γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, για την 
έγκρισή του, µε το αριθµ. 6ο/24-11-2011 (Θέµα 5ο) Πρακτικό του, που επισυνάπτεται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/390/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο ΣΠΕ της αρχικής σύµβασης της µελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη βελτίωσης 
επαρχιακής οδού Μακρύκαµπος – Σκοτωµένο», αναδόχων συνεργαζόµενων γραφείων 
µελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Τσόλης Αλέξανδρος του Ευριπίδη, 
Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, ∆. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, ∆ηµαράς Κων/νος του 
Αγγέλου, Τσάτσος Νικόλαος του Κων/νου, Τσακούµης Γεώργιος του Βασιλείου», όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 
3316/2005 και περιλαµβάνει αφενός την ανάγκη εκπόνησης συµπληρωµατικών εργασιών 
κατά το µέγεθος (ποσότητά) τους στα πλαίσια της στατικής µελέτης των γεφυρών, όπως 
προέκυψαν κατά τα προηγούµενα εγκεκριµένα στάδια της µελέτης (άρθρο 29, παρ.1) και αφ’ 
ετέρου την επί πλέον αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%. 

Ο 2ος ΣΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 297.306,65 € µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση 25.306,65 € έναντι 
της δαπάνης του 1ου ΣΠΕ των 272.000,00 € και για την έγκρισή του γνωµοδότησε οµόφωνα 
το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, µε το αριθµ. 6ο/24.11.2011 (θέµα 5ο) Πρακτικό 
του. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, 
Ε∆Ε. 

 
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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε την οποία αυξήθηκε ο 
προϋπολογισµός του έργου του θέµατος, ώστε να καλύψει τη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1261/09-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32319/1218/09-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, µε προϋπολογισµό 200.000,00 €. Ο παρών 2ος ΑΠΕ 
συνολικής δαπάνης 141.097,76 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων» για να περιλάβει την αύξηση της οριστικής αναθεώρησης κατά 5.537,51€ . Ο 2ος 
ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συµβατικής 
δαπάνης οµάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύµβασης 
για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε τον Ν. 3481/2006. Η συνολική 
δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 
114.713,63 € και µε ΦΠΑ 141.097,76 €. Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
5.537,51 € και οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της οριστικής αναθεώρησης. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/391/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη Ε∆Ε, 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για να περιλάβει µόνο επιπλέον ποσό της τελικής 
αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνολικής δαπάνης € 141.097,76 µε ΦΠΑ, ήτοι 
µε υπέρβαση κατά € 5.537,51 έναντι της συµβατικής δαπάνης, που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση της οριστικής αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, Ε∆Ε. 

 
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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε την οποία αυξήθηκε ο 
προϋπολογισµός του έργου του θέµατος, ώστε να καλύψει τη δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1260/09-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32650/1227/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, µε προϋπολογισµό 200.000,00 €. Ο παρών 3ος ΑΠΕ 
προτεινόµενης δαπάνης 127.533,99 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν 3669/2008 χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής 
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αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη των 127.533,99 € µε το ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει 
υπέρβαση κατά 3.239,77 € σε σχέση µε την δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 3ου ΑΠΕ δεν 
προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, 
δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/392/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, Ε∆Ε, 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για να περιλάβει µόνο επιπλέον ποσό της τελικής 
αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνολικής δαπάνης € 127.533,99 µε ΦΠΑ, ήτοι 
µε υπέρβαση κατά € 3.239,77 έναντι της δαπάνης του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση της αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση δρόµου ∆ηµαριό - Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό - Λαπέϊκα)», αναδόχου 
Χαρίλαου Κοτζιά, Ε∆Ε. 

 
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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε την οποία αυξήθηκε ο 
προϋπολογισµός του έργου του θέµατος, ώστε να καλύψει τη δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1249/09-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33121/1281/11-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, µε προϋπολογισµό 500.000,00 €. Ο παρών 4ος ΑΠΕ 
προτεινόµενης δαπάνης 292.778,43 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 57 του Ν 3669/2008 χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής 
αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη των 127.533,99 € µε το ΦΠΑ του 4ου ΑΠΕ παρουσιάζει 
υπέρβαση κατά 9.811,06 € σε σχέση µε την δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης, όπως αυτή προέκυψε από τους οριστικούς 
συντελεστές, χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. Με τις εργασίες 
του 4ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν 
θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα 
εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου. 
Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/393/23-04-2012) 

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - 
ασφαλτόστρωση δρόµου ∆ηµαριό - Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό - Λαπέϊκα)», αναδόχου 
Χαρίλαου Κοτζιά, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για να περιλάβει µόνο επιπλέον 
ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές 
χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, συνολικής δαπάνης € 292.778,43 
µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 9.811,06 έναντι της δαπάνης του 3ου ΑΠΕ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών ∆.Ν. Σκουφά», προϋπολογισµού € 
100.000,00 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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών ∆.Ν. Σκουφά», προϋπολογισµού 
€ 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1372/18-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34307/1300/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 100.000,00 € για το έργο: 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α



 - 42 - 

«Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών ∆.Ν. Σκουφά». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
81.079,53 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
4860/30-12-2011  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/394/23-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα ΚΑΠ 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών 
∆.Ν. Σκουφά», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 81.079,53 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 100.000,00 µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1372/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4860/30-12-2011  απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α



 - 43 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 18ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 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 και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32714/236/10-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32756/1231/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης 
Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 13248/4-04-2012 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, περιλαµβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους, δηλ. 
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Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά 
αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση 
εκδηλώσεων, αµοιβή φιλαρµονικής  «ΣΚΟΥΦΑ», κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/395/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την 
κάλυψη των εξόδων του εορτασµού της 19ης Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς 
Αλληλεγγύης, και η οποία περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ 
για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, 
∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων,  αγορά 
στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, αµοιβή φιλαρµονικής  «ΣΚΟΥΦΑ», κλπ), η δε 
συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην εκδήλωση γίνεται βάσει της την αριθµ. πρωτ. 13248/4-04-
2012 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής 
Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-12-2012.  

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.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. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31544/556/06-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 31677/1207/06-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την µε αριθµ. πρ. 12447/188 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, 
ζητά 1η  παράταση συνολικής προθεσµίας έως την 17-12-2012 για τους ακόλουθους 
λόγους: διακοπή των εργασιών από την διεύθυνση πολεοδοµίας, άσχηµες καιρικές 
συνθήκες, απεργιακές κινητοποιήσεις και καθυστέρηση έγκρισης ΑΠΕ. Η ∆/νουσα το έργο 
Υπηρεσία, σηµειώνει ότι «Κατά τον µήνα Οκτώβριο του 2011 υπήρχε διακοπή των 
εργασιών από την διεύθυνση πολεοδοµίας καθώς απαιτήθηκε να γίνει επικαιροποίηση της 
οικοδοµικής άδειας. Η διακοπή διήρκησε 1 µήνα. Κατά τους µήνες ∆εκέµβριο-Ιανουάριο και 
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Φεβρουάριο του 2011-2012 επικράτησαν ιδιαίτερα άσχηµες καιρικές συνθήκες που σε 
συνδυασµό µε το µικροκλίµα στον χώρο κατασκευής του σχολικού κτιρίου ( έντονο κρύο 
και ρεύµα αέρα), καθυστέρησαν τις σκυροδετήσεις (δεν µπορούσαν να γίνουν 
σκυροδετήσεις µε συνθήκες παγετού), καθώς και τις εργασίες των τοιχοδοµών. Τα 
συνεργεία δεν δούλεψαν αρκετές ηµέρες το 2011-2012 λόγω απεργιακών 
κινητοποιήσεων». Επειδή οι παραπάνω αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται βάσιµοι, η 
Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου του 
θέµατος µέχρι 17-12-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/396/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», 
αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
βάσει και της αριθµ. πρωτ. 765/14-03-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 
έργου.    
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 20ο 

Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 
3316/05 και έγκριση των συµβατικών τευχών για το Υποέργο 2 της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 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 Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την µε αριθµό οικ. 173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31673/559/06-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31775/1209/06-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου του θέµατος και η προέγκριση δηµοπράτησή τους από την ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και εισηγείται την έγκρισή τους. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/397/23-04-2012) 

Καταρτίζει την προκήρυξη της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05 για το 
Υποέργο 2 της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
(µε κωδικό ΟΠΣ 349377), προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 µε ΦΠΑ (κάτω του ορίου 
εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 31673/559/06-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, Τεύχος Προεκτιµώµενης 
Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για τα οποία, καθώς και για τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της η Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 117080/09-03-2012 έγγραφό της.  
.................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 21ο 

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  
προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006 και 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

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. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.∆. 
186/96 καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-
2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την 
διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική 
Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισµού 
Προτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του 
άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) 
όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και η µελέτη «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το 
Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προϋπολογισµού € 24.000,00 
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7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32008/563/09-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32246/1216/09-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«….. Σκοπιµότητα: Σύµφωνα µε την απόφαση εναρµόνισης του Περιφερειακού Σχεδιασµού 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της Περιφέρειας Ηπείρου πρέπει να δηµιουργηθεί ένας Σταθµός 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων για την εξυπηρέτηση του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. Ο ∆ήµος 
Ηγουµενίτσας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση των µελετών ωρίµανσης του ΣΜΑ στην θέση 
«Μοχλός» από το 2009 ο οποίος έτυχε αρνητικών γνωµοδοτήσεων από τη ∆/νση Υδάτων. Το 
νέο προτεινόµενο οικόπεδο για τη θέση του ΣΜΑ ευρίσκεται στα διοικητικά όρια του Τ.∆. 
Μαζαρακιάς του ∆ήµου Ηγουµενίτσας και η θέση της οποίας συµφωνήθηκε από όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. Για την πρόσβαση στο εν λόγω οικόπεδο απαιτείται διάνοιξη – 
βελτίωση του υφιστάµενου δρόµου. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για µελέτες 
οδοποιίας στην σύµβαση του ∆ήµου προτείνεται να αναλάβει η Περιφέρεια την εκπόνηση 
των απαραίτητων µελετών ώστε το έργο να είναι λειτουργικό. Η «µελέτη οδοποιίας του  
ΣΜΑ Ηγουµενίτσας» θα περιλαµβάνει την περιβαλλοντική και την οριστική µελέτη της οδού 
πρόσβασης καθώς και την σχετική τοπογραφική αποτύπωση.  
∆ιάρκεια Εκπόνησης:  2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 
Αντικείµενο:  
– Οριστική Οδοποιίας (κατηγορία 10) 
– Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία 27) 
– Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16)  
Προϋπολογισµός: 19.328,56 € πλέον ΦΠΑ 
Ο οποίος κατανέµεται ως εξής: 
– 11.615,70 € πλέον ΦΠΑ (βάσει προεκτίµησης αµοιβής) στην κατηγορία 10 (Μελέτες 
Οδοποιίας) 
– 3.583,67 € πλέον ΦΠΑ (βάσει προεκτίµησης αµοιβής) στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικές Μελέτες) 
– 4.129,19 € πλέον ΦΠΑ (βάσει προεκτίµησης αµοιβής) στην κατηγορία 16 
(Τοπογραφικές Μελέτες) 
Προεκτίµηση Αµοιβής:  
Η κατά το άρθρο 4, παρ. 7 του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», η προεκτίµηση 
της αµοιβής της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µε βάση την Υπουργική απόφαση 
∆ΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση 
Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 
7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-
2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». 

……… (Ανάλυση του αντικειµένου και της αµοιβής της µελέτης) ………  

Μέθοδος Ανάθεσης: Σε σύµπραξη κατόπιν διαπραγµάτευσης, σε κατόχους πτυχίων Α’ ή Β’ 
τάξης των ανωτέρω κατηγοριών , κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06.  
Το κατ’ επείγον της ανάθεσης και εκπόνησης της µελέτης οδοποιίας προκύπτει  από το 
γεγονός ότι η ΣΜΑ είναι  επείγον κι αναγκαίο έργο το οποίο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και 
χωρίς τον δρόµο πρόσβασης δεν είναι δυνατόν κατ΄ αρχή να ενταχθεί και να λειτουργήσει. 
Λόγω του κορεσµού του ΧΥΤΑ Κορύτιανης (που εξυπηρετεί την Ηγουµενίτσα) είναι άκρως 
επιβεβληµένη η προώθηση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου µέσω της ΣΜΑ. 
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Ως µέγιστο ύψος αµοιβής της µελέτης καθορίζεται το ποσό των 19.328,56 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. ( Τελ. Ποσό µε ΦΠΑ 23.774,13). Η δαπάνη πρόκειται να βαρύνει την πίστωση  του 
προϋπολογισµού έτους 2012 του προγράµµατος Κ.Α.Π . 

∆ιάρκεια Εκπόνησης της Μελέτης : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Τα κριτήρια της διαπραγµάτευσης είναι: 

1. Η αποδοχή του καθορισµένου ως µέγιστο ύψος της αµοιβής για την εκπόνηση της 
µελέτης 

2. Η δυνατότητα της εµπρόθεσµης  εκπόνησης». 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή της διαδικασίας ανάθεσης µε 
διαπραγµάτευση και τη συγκρότηση επιτροπής, για την πρόσκληση των αναδόχων καθώς 
και της επιλογής αναδόχου των µελετών, και τον ορισµό µελών της, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο, µε αριθµ. πρωτ. 34210/610/2012 Πρακτικό κλήρωσης της ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

Στην εισήγηση επίσης επισυνάπτεται το Πρακτικό αριθµ. 2/05-04-2012 (Θέµα 1ο) του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδοτεί 
οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης της µελέτης οδοποιίας για το Σταθµό Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων Ηγουµενίτσας, µε διαπραγµάτευση.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/398/23-04-2012) 

Α. Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, λόγω του επείγοντος, της 
µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  
προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 
3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006, σύµφωνα και µε 
την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό αριθµ. 2/05-04-2012 (Θέµα 1ο). 

Το κατ’ επείγον της ανάθεσης και εκπόνησης της ως άνω µελέτης οδοποιίας, προκύπτει από 
το γεγονός ότι η ΣΜΑ είναι επείγον κι αναγκαίο έργο, το οποίο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και 
χωρίς τον δρόµο πρόσβασης δεν είναι δυνατόν καταρχήν να ενταχθεί και να λειτουργήσει, ενώ 
λόγω του κορεσµού του ΧΥΤΑ Κορύτιανης (που εξυπηρετεί την Ηγουµενίτσα) είναι άκρως 
επιβεβληµένη η προώθηση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου µέσω της ΣΜΑ. 

Ως µέγιστο ύψος αµοιβής της µελέτης καθορίζεται το ποσό των € 19.328,56 πλέον Φ.Π.Α. 
(ήτοι ποσό € 23.774,13µε ΦΠΑ), και η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του οµώνυµου έργου 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012. Ως 
προθεσµία εκπόνησης της µελέτης  καθορίζονται δύο (2) µήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, ενώ τα κριτήρια της διαπραγµάτευσης είναι: 1. Η αποδοχή του 
καθορισµένου ως µέγιστο ύψος της αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης και 2. Η 
δυνατότητα της εµπρόθεσµης εκπόνησης. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης, της 
µελέτης «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας», και ορίζει τα µέλη 
αυτής µε τους αναπληρωτές τους, τεχνικούς υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο 
αριθµ. πρωτ. 34210/610/2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

1. Ιωάννης Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την Μαρία 
Ντάρα, Πολιτικό Μηχανικό   

2. Λάζαρος Αντωνάδος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, µε αναπληρωτή  τον 
Ελευθέριο Σοφία, Εργοδηγό και  
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3. Άννα ∆ήµα, Πολιτικός Μηχανικός,  µε αναπληρώτρια την Σοφία Αθανασίου Π.Μ.Τ.Ε 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ      18 / 04 / 12 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ             Α.Π. 34210/610    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ        
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                   
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                                                       
Π. Τσαλδάρη 18α                                              
46 100 – Ηγουµενίτσα                                       
Πληροφορίες:  Ι. Σακκάς 
Τηλ.: 2665360128 
     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
Σύµφωνα µε τον    Ν. 4024/2011 αρθρο 6 ( Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση) 

για την ανάδειξη των µελών της επιτροπής διαγωνισµού για ανάθεση κατόπιν 

διαπραγµάτευσης της µελέτης «Μελέτη  Oδοποιΐας για το ΣΜΑ Ηγουµενίτσας »  και 

κατόπιν της µε Α.Π. 33437/604 της 12-04-12  Ανακοίνωσηs  

διενεργήθηκε σήµερα 18/04/12 ηµ. Τετάρτη  και ώρα 10η στα γραφεία της  
 
∆.Τ.Ε.Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση από τον κ. Ιωάννη Σακκά Πρ/νο του τµήµατος  
 
συγκοινωνιακών έργων παρουσία του κ. Λάµπρου Φερεντίνου εργ/γού και της κας  
 
Ράπτη Παναγιώτας ∆ιοικητικού  υπαλλήλου.  
 
και κληρώθηκαν οι εξής: 

1. Ιωάννης Σακκάς Πολ. Μηχ/κός µε αναπληρώτρια την Ντάρα Μαρία Πολ. 
Μηχ/κό   

2. Λάζαρος Αντωνάδος Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχ/κός µε αναπλ. τον Ελευθέριο  
Σοφία  

3. Αννα ∆ήµα Πολ. Μηχ/κός  µε αναπληρώτρια την Αθανασίου Σοφία  ΠΜΤΕ. 
 
Οι διενεργήσαντες την κληρωση : 
 
 
Ι.Σακκάς 
 
 
Λ. Φερεντίνος 
 
 
Π. Ράπτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 22ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 
32404/1293/09-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.       

 

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 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
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32649/1317/10-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32677/1229/10-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των 
σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο 
επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας από κατάπτωση και συγκεκριµένα 
στο Τ.∆. Πλακωτής, σε µηχανήµατα τα οποία εργάστηκαν από 06-04-2012, στον 
ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης και συγκεκριµένα όπως αναλυτικά φαίνεται 
στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, σύµφωνα και µε τη σχετική αριθµ. 
32404/1293/09-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 
έγκριση µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους 
εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, JCB), που απαιτείται για τις παραπάνω 
εργασίες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/399/23-04-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 06-04-2012, για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
συγκεκριµένα για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο Τ.∆. Πλακωτής που προήλθε 
από κατάπτωση, σύµφωνα µε την αριθµ. 32404/1293/09-04-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες 
(Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, JCB), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Κόντης Πέτρος ΜΕ 51167 Τ.∆. Πλακωτής 

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 23ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
1732/67/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 
3/108/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου.       

 

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.   
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8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 3/108/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Σοκόλη Παναγιώτη, της εκτέλεσης του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν 
αιτήµατος της ΕΛΑΣ - Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 
1732/67/05-01-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου 
ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό της, 
κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, που ζητά το Τµήµα 
Τροχαίας Ηγουµενίτσας. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
32409/1294/09-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32675/1228/10-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, έργου µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την 
χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 
παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/400/23-04-2012) 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή του έργου 
της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ - Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, βάσει της 
αριθµ. 1732/67/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθ. 
3/108/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, ήτοι: 

∆απάνη συνολικού ποσού € 2.950,82 µε ΦΠΑ (µε αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο 
ποσό € 2.758,90) όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, στον Σοκόλη 
Παναγιώτη, ο οποίος εκτέλεσε το έργο της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την 
χειµερινή περίοδο 2011-2012, για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 
παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το διάστηµα από 04-01-
2012 έως 23-02-2012, ως εξής:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΝ ΧΛΜ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ANA TON 
ΧΛΜ 

∆ΑΠΑΝΗ 

04-Ιαν-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

11-Ιαν-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

26-Ιαν-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

01-Φεβ-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 
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02-Φεβ-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

15-Φεβ-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

23-Φεβ-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

    ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2.399,04 

    Φ.Π.Α 23% 551,78 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.950,82 

    ΦΟΡΟΣ 8% 191,92 

    ΠΛΗΡΩΤΕΟ 2.758,90 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 24ο 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2012, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το έργο 
«Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισµού 
€ 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34248/611/18-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34306/1299/18-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τεχνική µελέτη και  
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τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/401/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2012, µε τίτλο «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την 
λειτουργία ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 34248/611/18-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
23951/420/18-04-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 25ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιµο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιµο –
γρασάρισµα µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 33203/1216/11-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
33359/1282/12-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τα εξής: «… έγκριση συνολικής δαπάνης 5.333,96 € που αφορά εργασίες για το πλύσιµο 
έντεκα (11) επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιµο-γρασάρισµα οκτώ (8) µηχανηµάτων 
έργου για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του έτους 2012. Η υπηρεσία µας µε το 
αριθµ.10302/263/2-2-2012 έγγραφό της ενηµέρωσε  δεκατέσσερις ενδιαφεροµένους και 
κατατέθηκαν τέσσερες κλειστές προσφορές µε  µειοδότες τους κατωτέρω οι οποίοι 
προσέφεραν την χαµηλότερη τιµή. 1-∆απάνη ποσού 1555,40€ µε ΦΠΑ για πλύσιµο 
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έντεκα (11)επιβατικών αυτοκινήτων µε µειοδότη την ΚΟΜΙΝΗ  Σπ. Μαργαρίτα  µέχρι 31-
12-2012 για δέκα (10) περίπου πλυσίµατα ανά αυτοκίνητο (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0869). 
2-∆απάνη ποσού 3.778,56€ µε ΦΠΑ για πλύσιµο –γρασάρισµα οκτώ (8) µηχανηµάτων 
έργου µε µειοδότη  την Παντέλογλου Αναστασία  µέχρι 31-12-2012 για οκτώ (8) περίπου  
πλυσίµατα-γρασαρίσµατα ανά όχηµα (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0869) ….». Στην εισήγηση 
επισυνάπτονται και οι οικονοµικές προσφορές που συνέλεξε η Υπηρεσία.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν ότι συµφωνούν µεν µε την ανάθεση της 
παροχής υπηρεσιών για το συγκεκριµένο θέµα, πρέπει όµως το θέµα να εξετασθεί ώστε 
να αντιµετωπισθεί το ίδιο, όπως π.χ. στην Π.Ε. Ιωαννίνων, σε υπηρεσιακό επίπεδο. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/402/23-04-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το πλύσιµο ων επιβατικών αυτοκινήτων 
και το πλύσιµο – γρασάρισµα των µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του έτους 2012, στους κάτωθι µειοδότες, οι οποίοι διαθέτουν τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά τους είναι η 
οικονοµικότερη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της 
συµφερότερης προσφοράς, ως εξής: 

1. Στην Κοµίνη  Σπ. Μαργαρίτα, για το πλύσιµο έντεκα (11) επιβατικών αυτοκινήτων και για 
δέκα (10) περίπου πλυσίµατα ανά αυτοκίνητο µέχρι την 31-12-2012, µε δαπάνη 
συνολικού ποσού 1.555,40 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0869 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012 και  

2. Στην Παντέλογλου Αναστασία, για το πλύσιµο – γρασάρισµα οκτώ (8) µηχανηµάτων 
έργου και για οκτώ (8) περίπου πλυσίµατα-γρασαρίσµατα ανά όχηµα µέχρι την 31-12-
2012 συνολικού ποσού 3.778,56 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0869 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012.  

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 26ο 

Έγκριση του Νο 5/09-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 
 
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, 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
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Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο 
«Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 199.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 34/1013/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 (Νο.: 034/2009), προϋπολογισµού € 
119.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (23%) και καταρτίσθηκαν οι όροι της σχετικής 
διακήρυξης. Το έργο «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC 
AREA)», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 (Νο.: 
034/2009), συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από εθνικούς πόρους και το 
έργο µε τίτλο «Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε 
συνολικό προϋπολογισµό € 199.000,00 µε ΦΠΑ, είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, 
βάσει της αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
ενώ µε την όµοια, αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση, εγκρίθηκε η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA – 
ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

8. Την αριθµ. 1/30/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση 
του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)». 

9. Την αριθµ. 3/103/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/2007 και των προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997, για τον ανοιχτό 
διαγωνισµό του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

10. Την αριθµ. 5/163/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκαν τα Νο 1/11-01-2012, Νο 2/16-01-2011 και Νο 3/17-01-2012 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία η Επιτροπή 
προέβη στο άνοιγµα και έλεγχο των δύο (2) προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των 
εταιρειών «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» 
µε αρ. πρωτ. 2686/60/11-1-2012 και «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ». Αφού εξέτασε 
τους φακέλους των δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης 
και γίνονται αποδεκτές και οι δύο ως άνω προσφορές και στη συνέχεια προέβη στο 
άνοιγµα και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και συνέταξε τον σχετικό πίνακα 
βαθµολόγησης. Β) Ως προς την υποβληθείσα, από 27-01-2012 ένσταση της εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», 
κατά του Νο 4/25-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικού της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, εγκρίθηκε να διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης – µαζί 
µε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/07– στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικής 
Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, να ζητηθεί γνωµοδότηση, επί των θεµάτων που τίθενται µε 
την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί 
του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης επί της ένστασης 
και της έγκρισης του Νο 4/25-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος. 

11. Την αριθµ. 8/253/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
απορρίφθηκε στο σύνολό της ως αβάσιµη, η από 27-01-2012 ένσταση της εταιρείας µε 
την επωνυµία «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 4/25-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικού της 
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Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 22071/830/08-
03-2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β) εγκρίθηκε το 
Νο 4/25-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, 
αφού απέρριψε την οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «STRATIS 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», σύµφωνα µε το 
άρθρο 52 του Π. ∆. 60/2007, ως ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά (€ 58.265,00) σε σχέση 
µε το αντικείµενό της, έκανε δεκτή την οικονοµική προσφορά της εταιρείας µε την 
επωνυµία «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ» και τη βαθµολόγησε σύµφωνα µε τον τύπο 
αξιολόγησης της προκήρυξης του έργου {Τi = 85 Χ (Τai / ΤΑMax) + 15 X (OΠ min / ΟΠi)}, 
ως εξής: Τi = 85 Χ103 / 103 + 15 Χ 101.150 / 101.150 = 100. Μετά  από τα παραπάνω η 
προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», 
αξιολογείται ως η συµφερότερη, µε τελική βαθµολογία 100 και η Επιτροπή του 
διαγωνισµού εισηγείται την ανάδειξή της ως προσωρινής ανάδοχου του έργου, µε ποσό  
€ 101.150,00. 

12. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 32644/1200/10-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
32677/1230/10-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται: 
«Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό Νο 5 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού 
διαγωνισµού που αφορά την ανάδειξη προµηθευτών για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου ADRIMOB στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA 
ADRIATIC 2007-2013, µε το οποίο η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρεία Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ και παρακαλούµε για την 
έγκρισή του».  

Στο ως άνω Νο 5/09-04-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No5 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
αφορά την ανάδειξη προµηθευτών για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου ADRIMOB στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA 
ADRIATIC 2007-2013. No : 034/2009. 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 9/2011 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 9η Απριλίου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. 
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/30/09.01.2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο γραφείο τµήµατος προµηθειών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, αποτελούµενη από τα ακόλουθα µέλη  ήτοι:  

1. Μπέζας Χριστόφορος, ως Πρόεδρος   

2. Σπυρόπουλος Ηλίας, 

3. Παπαβασιλείου Αντώνης,  

4. Μακρή Όλγα ως αναπληρώτρια του  Καλλιανέζου Παναγιώτη  και 

5. Βρύσης Ιωάννης   

   Η επιτροπή σύµφωνα µε την παρ. 6 του αρ. 19 του Π. ∆. 118/07 προέβη στην 
αποσφράγιση του κατατιθέµενου φακέλου, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το αρ. 6 παρ. 2.,  της Σ. Μ. Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ, η 
οποία µε την αρ. 8/253/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, κρίθηκε προσωρινός  ανάδοχος του εν λόγω έργου.  

    Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα προβλεπόµενα 
και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην παραπάνω εταιρεία. 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 
ακολούθως.                     
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13. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/403/23-04-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 5/09-04-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 
2007-2013 σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του προσκοµισθέντος 
από τον προσωρινό µειοδότη, «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», φακέλου των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από το αρ. 6 παρ. 2. της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα προβλεπόµενα και εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην παραπάνω εταιρεία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια 
Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 119.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
(23%), σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό Νο 5/09-04-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
στην µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», η οποία 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής και η προσφορά 
της αξιολογήθηκε ως η συµφερότερη, µε τελική βαθµολογία 100 και ποσό € 101.150,00 και 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, ως ανάδοχο για την 
παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN 
THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA 
ADRIATIC 2007-2013. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
εµµένοντας στην άποψη και επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει για τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού του θέµατος, όπως είχαν διατυπωθεί 
στις αριθµ. 5/163/13-02-2012 και 8/253/14-03-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του Λογοθέτη Θωµά, Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στo Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012 προκειµένου να παραστεί στην 
εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Tempting Streets», που 
υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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». 

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
34363/1293/18-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34384/1302/18-04-2012 
στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πίστωσης  
500,00 ευρώ που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του υπαλλήλου Θωµά Λογοθέτη και 
στο Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012, προκειµένου να παραστεί στην 
εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Tempting Streets». 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 34363/1293/18-04-
2012 εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 06-04-2012.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/404/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Λογοθέτη Θωµά, Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στo 
Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012 προκειµένου να παραστεί στην εναρκτήρια 
συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Tempting Streets» και τη δαπάνη συνολικού 
ποσού € 500,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας) ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0717. 
................................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 28ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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». 

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 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 34729/1307/19-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
34766/1319/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναφέρονται παρακάτω, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/405/23-04-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

− ∆απάνη ποσού 370,00 € για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι 
για την προµήθεια α) έξι (6) κλειδαριών µε κυλίνδρους και χερούλια ποσού 180,00 € και β) 
για την εργασία τοποθέτησης αυτών και για την επισκευή πορτών ποσού 190,00 € 
(φορέας 072 και ΚΑΕ 0869) 

− ∆απάνη ποσού 1.250,00 € για  την προµήθεια α) ενός (1) Η/Υ (χωρίς οθόνη) εκτιµωµένου 
ποσού 500,00 € β) ενός (1) φορητού Η/Υ (lap-top εκτιµώµενου ποσού 550,00 € και γ) ενός 
(1) εκτυπωτή laser εκτιµώµενου ποσού 200,00 € για την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκεκριµένα από το Πρόγραµµα Ο.Σ.∆.Ε. και ΚΑΕ 
53221 βάσει του αριθµ 31852/2577/6-4-2012 εγγράφου του Τµήµατος Πληροφορικής. 

− ∆απάνη ποσού 600,00 € για την προµήθεια τριών (3) συσκευών FAX τεχνολογίας Laser 
για τις ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και ∆ιοικητικού –Οικονοµικού 
βάσει του αριθµ. 31852/2577/6-4-2012 εγγράφου του Τµήµατος Πληροφορικής (φορέας 
072 και ΚΑΕ 1713) . 

................................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 29ο 

Έγκριση διοργάνωσης της Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
για τη δηµιουργία του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
 
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». 

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 Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34576/243/19-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34670/1311/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης της Συνεδρίασης της 
Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης για τη δηµιουργία του Καλαθιού Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-
2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/406/23-04-2012) 
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− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της συνεδρίασης της Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης για τη δηµιουργία του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-2012 και στην οποία θα 
συµµετέχουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου µε προσκεκληµένους 
Περιφερειακούς Συµβούλους, οι εµπλεκόµενους φορείς και όσους επιθυµούν να 
παραβρεθούν. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012, (Φορέας:072, ΚΑΕ: 0845 «∆ηµόσιες Σχέσεις»), για την κάλυψη των εξόδων 
της διοργάνωσης, που περιλαµβάνουν την ενοικίαση της αίθουσας και του απαραίτητου 
εξοπλισµού, την προσφορά καφέ για 100 περίπου παρευρισκόµενους, την 
βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης κ.λ.π. 

................................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 30ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του Περιφερειακού 
Πρωταθλήµατος Μπριτζ ∆υτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
 

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». 

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 Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28021/205/19-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34679/1312/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, του Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Μπριτζ ∆υτικής Ελλάδας, που 
θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 27-04-2012 έως 01-05-2012 καθώς και τη 
δαπάνη ποσού  800,00€  (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση-συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/407/23-04-2012) 

− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) του 
Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Μπριτζ ∆υτικής Ελλάδας, το οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Μπριτζ, 
από 27-04-2012 έως 04-05-2012 και στο οποία θα συµµετάσχουν αθλητές από πολλές 
περιοχές της χώρας. 

Το µπριτζ ως άθληµα έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς συντοπίτες µας να το 
γνωρίσουν και έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες των αθλητών του σε 
πανελλήνιες αγωνιστικές εκδηλώσεις. Μετά τις συνεχείς επιτυχηµένες διοργανώσεις 
των προηγούµενων ετών, φέτος το Πρωτάθληµα θα γίνει στα Ιωάννινα, µε τη 
συµµετοχή ήδη 400 αθλητών. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους, στέκεται αρωγός στις 
προσπάθειες της αθλητικής κοινότητας του νοµού, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για 
την προώθηση και την καλλιέργεια ενός ενδιαφέροντος αθλήµατος όπως το µπριτζ, 
ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας για την ικανότητά του να διοργανώνει 
εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, προσφέρει οικονοµικά οφέλη στην τοπική αγορά 
και συµβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µας µε τη µορφή του θεµατικού 
τουρισµού, αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των 
κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής µας και ταυτόχρονα  στην 
εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στην ανωτέρω διοργάνωση, που περιλαµβάνει 
προµήθεια επάθλων και µεταλλίων σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση-
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» 
Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779. 

................................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 31ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών 
σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34450/1546/18-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34757/1316/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας 
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έτους 2012 και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/408/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, µε 
τίτλο «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 34450/1546/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 32ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Επέκταση 
ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34451/1547/18-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34760/1317/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Βελτίωση, 
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Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/409/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Επέκταση 
ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε 
ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 34451/1547/18-04-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α



 - 79 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 33ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-αποκατάσταση 
ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 27.000,00 
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 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντήρηση-
αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
€ 27.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34454/1548/18-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34763/1318/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Βελτίωση, 
Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/410/23-04-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση-
αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
€ 27.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
34454/1548/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2012, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και συγκρότηση 
και ορισµός µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και παρακολούθησης 
– παραλαβής του έργου.   
 

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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. 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). 

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 

8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
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της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012» στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, προϋπολογισµού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
34871/2792/19-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34895/1322/19-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: « …. α) Μετά την ισχύ του 
Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/ 
Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω 
Νόµου που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό 
µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, προέβη στη 
διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών, 
από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού και παρακολούθησης - παραλαβής του έργου της 
καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων. Σας υποβάλλουµε 
προς τούτο το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και 
την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να 
συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού και παρακολούθησης - παραλαβής του έργου της καταπολέµησης 
κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων. β) Σας αποστέλλουµε σχέδιο της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης 
κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων και σας παρακαλούµε για την 
έγκριση των όρων της. γ) Εισηγούµαστε επίσης την έγκριση δαπάνης 50,00 €, για τη 
δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού 
(Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0841)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/411/23-04-2012) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού € 
40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 34871/2792/19-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού και παρακολούθησης – παραλαβής του έργου της καταπολέµησης 
κωνοποειδών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και ορίζει τα µέλη 
αυτής, µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως προέκυψαν από 
τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» 
του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 11-04-2012 Πρακτικό 
που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 
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α. Ματακούλης Χρήστος, υπάλληλος του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄. 

β. Μπουκοβίνα Αγγελική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄. 

γ. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 
µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Χαρίση Θεοδώρα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄. 

β. Αθανασίου Σπυρίδων, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

γ. Μαγγλάρας Χρήστος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 
µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ματακούλης Χρήστος, µε αναπληρώτριά του τη Χαρίση 
Θεοδώρα. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 50,00 για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της 
Ανακοίνωσης διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072 Κ.Α.Ε. 0841 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Ιωάννινα, 11-04-2012 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

  Σήµερα στις 11/04/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών, αντιµετώπισης κάθε θέµατος, 

που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της συµβάσεως, καθώς και της ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής των εργασιών για την εκτέλεση του έργου της καταπολέµησης 

κωνοποειδών, για το έτος 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της από 15/12/2011 συνταχθείσας ∆ιαπιστωτικής πράξης 

κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε µισθολογικά κλιµάκια 

του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Ματακούλης Χρήστος, υπάλληλος του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου της 

∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄. 

β. Μπουκοβίνα Αγγελική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, µε 

έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. 

∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄. 

γ. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, µε έδρα 

τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. 

∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
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α. Χαρίση Θεοδώρα, προϊσταµένη του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού Ελέγχου της 

∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄. 

β. Αθανασίου Σπυρίδων, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, µε 

έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. 

∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

γ. Μαγγλάρας Χρήστος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, µε 

έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. 

∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ματακούλης Χρήστος, µε αναπληρώτριά του τη Χαρίση 

Θεοδώρα. 

 
 

 Ιωάννινα, 11/04/2011 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση µετακίνησης του ∆ηµητρίου Στάθη, Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), στην Αθήνα, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Τριµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 26-04-2012, για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την από 20-06-2006 αγωγή 
αποζηµίωσης του ∆ηµητρίου Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, 
της Ν.Α. Άρτας και της Ν.Α. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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 της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35071/255/20-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35109/1323/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: « ….Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε η 
από 20-6-2006 Αγωγή του ∆ηµητρίου Λαγού, η οποία µετά από αναβολή συζητείται 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-4-2012 όπου και καλούµαστε να 
παραστούµε. Προκειµένου να υπάρξει εκπροσώπηση της περιφέρειας Ηπείρου στο 
ανωτέρω δικαστήριο από µέρους µου ……. παρακαλώ να εκδοθεί σχετική απόφαση από 
την Επιτροπή Σας, για τη κάλυψη των δαπανών µετακινήσεως ( από Γιάννενα - Αθήνα - και 
αντίστροφα) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο νόµο. Η σχετική δαπάνη σε βάρος της 
πίστωσης µε κωδικό  ( 0720711 )  ανέρχεται στο ποσό των (360) ευρώ…. ». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/412/23-04-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του ∆ηµητρίου Στάθη, Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Ιωαννίνων), στην Αθήνα από 25 έως 26-04-2012, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 26-04-2012, για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την από 20-06-2006 αγωγή αποζηµίωσης 
του ∆ηµητρίου Λαγού κατά του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ν.Α. Άρτας και 
της Ν.Α. Ιωαννίνων, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 360,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης, διαµονής και εκτός έδρας αποζηµίωσης, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 255/2012 διαταγής πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου 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 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 της ∆/νσης Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35220/256/20-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35246/1324/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Στην υπηρεσία µας 
κοινοποιήθηκε  η προαναφερόµενη  διαταγή πληρωµής, η οποία µας υποχρεώνει 
στη καταβολή ποσού 8.811,18 ευρώ το οποίο αφορά εκτελεσθείσες εργασίες από 
τον αιτούντα τη διαταγή πληρωµής για το χρονικό από 26-11-2009 έως 30-4-2010. 
Οι ως άνω εργασίες έχουν βεβαιωθεί από τον  Προϊστάµενο της ∆/νσης Εγγείων 
Βελτιώσεων της Ν.Α.Ι, το δε παραπάνω ποσό έχει θεωρηθεί νοµίµως από το 
Νοµάρχη Ιωαννίνων σύµφωνα µε την από 12-11-2010 κατάσταση δαπάνης της 
Ν.Α.Ι. Επιπροσθέτως για την εν λόγω υπόθεση η νοµική υπηρεσία έχει εκφράσει 
την άποψη της υπέρ της καταβολής της προαναφεροµένης δαπάνης σύµφωνα µε το 

αριθµ πρωτοκ 44874/606/6-7-2011 έγγραφο της. Κατόπιν των ανωτέρω 
γνωµοδοτούµε ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής κατά της ως άνω 
διαταγής πληρωµής καθ ότι η αξίωση του αιτούντος µε βάση τα 
προαναφερόµενα έγγραφα είναι πλήρως αποδεδειγµένη.». Στην εισήγηση 
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επισυνάπτονται η υπ΄ αριθµ 255/2012 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων  
και τα σχετικά ως άνω αναφερόµενα αποδεικτικά της αξίωσης έγγραφα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/413/23-04-2012) 

Την µη άσκηση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, του ενδίκου µέσου της ανακοπής κατά της αριθµ. 255/2012 
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 35220/256/20-04-2012 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη (ανωτέρω υπό 
στ. 6), σύµφωνα µε την οποία « …. δεν συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής κατά της ως 
άνω διαταγής πληρωµής καθ’ ότι η αξίωση του αιτούντος …. είναι πλήρως αποδεδειγµένη». 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 
Έγκριση ανάθεσης προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και 
αναλώσιµων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIDDEN – MED 
PROGRAMME». 
 

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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, 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 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34982/1529/20-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35249/1325/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία, έχοντας υπόψη, πέραν των ισχυουσών διατάξεων για την 
εφαρµογή των ∆ιακρατικών Προγραµµάτων, και: το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική 
περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει, το ∆ιακρατικό Πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013» Απόφαση C (2007) 6578 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος του 
έργου και ως εκ τούτου έχει αυξηµένες ανάγκες σε αναλώσιµα, η Υπηρεσία εισηγείται: «…. 
τη δαπάνη προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και αναλώσιµων 
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που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του 
προγράµµατος MED 2007-2013 “HIDDEN” από την Περιφέρεια Ηπείρου» µε ΚΑΕ 
2010ΕΠ31820001 και συγκεκριµένα την κατηγορία δαπανών «Consumables 
(αναλώσιµα)». Η προµήθεια των υλικών θα γίνει από τους: «ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ» 
(φωτοαντιγραφικό χαρτί 80 gr. Α4 MULTI COPY & µελάνες εκτυπωτών) «ΧΑΡΙΣΗ – 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΦΝΗ» (γραφική ύλη), προµηθευτές της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2012, 
όπως αυτοί προέκυψαν µετά από διαδικασία διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
που κατακυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 37/1112/23.12.2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 3.500,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) όσον αφορά την προµήθεια υλικών από την «ΠΡΟΚΟΣ 
ΑΕΒΕ» και σε 1.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) όσον αφορά την προµήθεια 
υλικών από την «ΧΑΡΙΣΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΑΦΝΗ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/414/23-04-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, γραφικής ύλης και 
αναλώσιµων υλικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIDDEN – MED PROGRAMME», 
του ∆ιακρατικού Προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-
2013», έργο του οποίου η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος και ως εκ τούτου έχει 
αυξηµένες ανάγκες σε αναλώσιµα, στους κάτωθι προµηθευτές της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων) για το έτος 2012, όπως αυτοί προέκυψαν από τη διαδικασία συλλογής κλειστών 
προσφορών, τα αποτελέσµατα της οποίας κατακυρώθηκαν µε την αριθµ. 37/1112/23-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ήτοι: 

Α) στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού 80 gr. Α4 MULTI COPY και µελανών εκτυπωτών, συνολικής δαπάνης € 3.500,00 µε 
ΦΠΑ και  

Β) στον ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), για την προµήθεια γραφικής ύλης, 
συνολικής δαπάνης € 1.000,00 µε ΦΠΑ. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του 
έργου του προγράµµατος MED 2007-2013 “HIDDEN” από την Περιφέρεια Ηπείρου» µε ΚΑΕ 
2010ΕΠ31820001 και συγκεκριµένα την κατηγορία δαπανών «Consumables (αναλώσιµα)». 

.................................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις 
εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων 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. 1247/19-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34894/1321/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/415/23-04-2012) 

Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος: «Έγκριση δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. 
Άρτας». 
   ................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο  

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 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. 1247/19-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34894/1321/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της 
Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει τρίµηνο και πλέον 
από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµά τους 
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για το έτος 2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των 
µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/416/23-04-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά ∆απάνη (€) 
συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Πίσω φωτιστικά 200,00 

2 ΜΕ 5162 Καλαθοφόρο 
Επιθεώρηση καταλληλότητας ανυψωτικού 
ΜΕ 

300,00 

3 ΜΕ 5274 Ισοπεδωτής Λάµες λεπίδας, µαρκούτσια 650,00 

4 ΜΕ 5276 Λιπαντής Service 200,00 

5 ΜΕ 5276 Λιπαντής Ελαστικά 205/80-R16 (4) 550,00 

6 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
Service, τάπα ρεζερβουάρ, επισκευή 
παραθύρου 

1.200,00 

7 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
Επισκευή µηχανισµού καλύµµατος 
καρότσας 

150,00 

8 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Επισκευή διασκορπιστή άλατος 2.350,00 

9 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Προβολείς οροφής 300,00 

10 ΚΥ 9086 Φορτηγό Service 1.000,00 

11 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό Service 100,00 

12 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό Ελαστικά εµπρός 185-R14 (2) 250,00 

13 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 
Υαλοκαθαριστήρες, ηλεκ. ασφάλειες, 
λάµπα 

50,00 

14 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό Service 400,00 

15 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Service 100,00 

16 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Ελαστικά 205/80-R16 (4) 550,00 

17 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Service 150,00 

18 ΚΗΙ 1570 Επιβατικό Service 150,00 

19 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Service 200,00 

20 ΚΥ 7891 Επιβατικό Service 100,00 

21 ΚΥ 7891 Επιβατικό Υαλοκαθαριστήρες, ρύθµιση φώτων 50,00 

   Σύνολο 9.000,00 

............................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας 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. 1247/19-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34894/1321/19-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/417/23-04-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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   ................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση 
&επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

282,5 
∆απάνη για την επισκευή φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

61,5 
Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή των 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας  

072.1699 Λοιπές προµήθειες  100,00 
Έγκριση δαπάνης για προµήθεια διαφόρων 
ειδών  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας. 

ΣΥΝΟΛΟ 444,00  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση µετακίνησης του ∆ηµητρίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις 23-04-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35156/248/20-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35257/1328/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του ∆ηµητρίου 
Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την 
εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, 
στις 23-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/418/23-04-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, ∆ηµητρίου Κωνσταντίνου του 
Χρήστου, για την συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας 
συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης 
Μαΐου 2012 που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την ∆ευτέρα 23 Απριλίου και 
τη δαπάνη ποσού € 70,00 για την κάλυψη των εξόδων της ηµερήσιας αποζηµίωσης του 
ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0711. 
................................................................................................................................................... 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 35039/1576/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 35255/1327/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει τρίµηνο και πλέον 
από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµά τους 
για το έτος 2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των 
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µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/419/23-04-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και 
των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας): 

 
Α/Α 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
ΑΡΘΜ. 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
ΚΑΕ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 
Προµήθεια και τοποθέτηση 
µεταχειρισµένης κιβωτάµαξας 

 
4.305,00 

 
1321 

56,49 1321 
2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 7963 Γενικό SERVIS 

70,11 0861 
293,30 1321 

3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 7978 Γενικό SERVIS 
206,64 0861 

4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΥ 8322 Αντικατάσταση ελαστικών 530.00 1329 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.461,54  

.................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 
τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 35149/1275/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35252/1326/20-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των 
δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του 
προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/420/23-04-2012) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 

επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 73,80 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης φωτοτυπικού 

µηχανήµατος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Πρέβεζας 

072.0894 

Συµβολαιογραφικά 
έξοδα, έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 

2.000,00 60,00 

∆απάνη για πληρωµή ∆ικαστικού 
επιµελητή για επίδοση αποφάσεων 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 20.853,30 1.309,22 

∆απάνη για εργασίες συντήρησης 
ανελκυστήρα στη ∆/νση Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας, για αναγόµωση 

πυροσβεστήρων.  

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

14.761,12 551,04 

∆απάνη για προµήθεια υλικών που 
απαιτούνται για την επισκευή και 

την συντήρηση φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

072.1725 

Προµήθεια κάθε είδους 
τηλεπικοινωνιακού, 
µετεωρολογικού και 
λοιπού συναφούς 

ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού 

2.000,00 68,88 
∆απάνη για αγορά αποκωδικοποιητή 

για την τηλεόραση του γραφείου 
του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 

291.0843 

Εκδόσεις - 
εκτυπώσεις - 
βιβλιοδεσία 

(περιλαµβάνεται και η 
προµήθεια χάρτου) 

1.000,00 559,65 
∆απάνη για εκτυπώσεις µπλόκ, 
πρακτικών ελέγχου τµήµατος 

Γεωργικής Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας 

ΣΥΝΟΛΟ 45.614,42 2.622,59  

.............................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 
τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012 και συγκρότηση της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.   
 

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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. 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). 

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε. 

8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 30.000,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου.  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34428/1251/20-04-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35336/1331/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των όρων του της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2012 στην Π.Ε. Πρέβεζας, τη 
συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του εν θέµατι αναφεροµένου έργου, 
σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 465/10-4-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας  Π.Ε Πρέβεζας, Την έγκριση διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης και Την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της εν λόγω 
διακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/421/23-04-2012) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού € 30.000,00 σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πρέβεζας, για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στις υπαίθριες 
ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίνει τους όρους αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 34428/1251/20-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την τριµελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της καταπολέµησης 
κουνουπιών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, η οποία θα αποτελείται από τα 
κάτωθι µέλη, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

1. Ένα µέλος Π.Ε. Ιατρός Υγιεινολόγος, (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄) της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. 
Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή, υπάλληλο του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας 
(µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄)  της ίδιας Υπηρεσίας. 

2. Ένα µέλος, Τ.Ε. Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας, (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄) της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & 
Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου κλάδου  (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή 
∆΄),  της ίδιας Υπηρεσίας και  

3. Ένα µέλος,  Π.Ε. Γεωπόνων (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄), της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή  υπάλληλο ιδίου κλάδου και Υπηρεσίας (µε βαθµό 
Β΄, Γ’, ή ∆΄). 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται, µεταξύ των κληρωθέντων, ο αρχαιότερος υπάλληλος 
κατηγορίας Π.Ε. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς και η ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Ο ορισµός των µελών θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 

Κατά τα λοιπά η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π∆ 
118/2007, καθώς και τις πάγιες διατάξεις που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων (άρθρο 19 του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του 
ανωτέρω διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0841 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας). 
.......................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 
τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου.   
 

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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. 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). 

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε. 

8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση 
κοινών κουνουπιών» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 30.000,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου.   

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 35296/1334/20-
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04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35333/1330/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 3/2012 διακήρυξης 
του διαγωνισµού και της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής η οποία θα προκύψει µετά από 
κλήρωση και θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη: α) από 
υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’), β) από υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ 
Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) και γ) από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) και του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού –Λογιστικού (µε 
βαθµό Β’, Γ’, ∆’ ή Ε’). Η πίστωση βαρύνει το πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 071 ΚΑΕ 9779014). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/422/23-04-2012) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού € 30.000,00 σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 071 ΚΑΕ 9779014), 
για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 35296/1334/20-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Στην ως άνω διακήρυξη, θα περιληφθεί επίσης ο εξής όρος: «Για την αποδοτικότερη εκτέλεση του 
έργου των ψεκασµών και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων, στον τοµέα της 
περιοχής που αφορά η παρούσα διακήρυξη, µε απερίσπαστη ενασχόληση αυτού ή των 
αντιπροσώπων του στο σχετικό έργο, ανάδοχος µπορεί να αναδειχθεί ενδιαφερόµενος εργολάβος, µε 
τα σχετικά προσόντα, για την ανάληψη του έργου του ψεκασµού, για µία µόνο Περιφερειακή Ενότητα 
της Περιφέρειας Ηπείρου και, εν προκειµένω, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ανάδοχος που 
επίσης πρέπει να έχει πλήρη και αναλυτική γνώση της περιοχής των ψεκασµών, για να κατευθύνει 
σωστά τα συνεργεία του, ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην αφήνονται 
αψέκαστες περιοχές». 

Β. Συγκροτεί την τριµελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της καταπολέµησης 
κοινών κουνουπιών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, η οποία θα 
αποτελείται από τα κάτωθι µέλη µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως 
εξής: 

1. Ένα µέλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’), µε τον αναπληρωτή του. 

2. Ένα µέλος του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’), µε τον αναπληρωτή 
του και   

3. Ένα µέλος, είτε του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) είτε του κλάδου 
∆Ε ∆ιοικητικού –Λογιστικού (µε βαθµό Β’, Γ’, ∆’ ή Ε’), µε τον αναπληρωτή του. 

Ο ορισµός των µελών θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 

Κατά τα λοιπά η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π∆ 
118/2007, καθώς και τις πάγιες διατάξεις που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων (άρθρο 19 του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Γούλα, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)»  που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 
µέχρι 27-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

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 Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
35277/2084/20-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35294/1329/20-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης  ποσού   
81,60 € που αφορά την µετακίνηση της ∆ήµητρας Γούλα, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ 
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ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)»  που θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη, από 23 µέχρι 27-04-2012.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/423/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της ∆ήµητρας Γούλα, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του 
ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)»  που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 µέχρι 27-04-2012, 
καθώς και τη δαπάνη ποσού € 81,60 για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα 
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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. 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, 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. 

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 
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8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 
40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1335/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35354/1335/20-04-2012 
στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, 
έτους 2012 στην Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/424/23-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού € 
40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Άρτας, για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτεται 
στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 35354/1335/20-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.............................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας 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. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Την αριθµ. 28/814/14-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί ανάθεσης νέων 
και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό  
ΚΤΕΛ, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια, αριθµ. 2/62/20-01-2012 απόφαση της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, παρατείνονται 
έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 

9. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7270/28-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. 
εγκυκλίου 5), σύµφωνα µε το οποίο, στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση λειτουργίας της 
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ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
περιλαµβάνεται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι: «οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι 
περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 
4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012».  

10. Την αριθµ. 8/268/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί τροποποίησης των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

11. Την αριθµ. 10/343/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί τροποποίησης 
των δροµολογίου µεταφοράς µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας. 

12. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 1335/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35354/1335/20-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση τροποποίησης των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που εκτελούσε η Μάλλιου Χριστίνα µε το ΤΑΖ 7240, λόγω 
πώλησης του στο Γεωργίου Αθανάσιο του Βασιλείου ο οποίος και επιθυµεί να συνεχίσει τα 
δροµολόγια που εκτελούσε η ανωτέρω, όπως αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/425/23-04-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που εκτελούσε η Χριστίνα Μάλλιου µε το ΤΑΖ 7240, λόγω 
πώλησής του στον Αθανάσιο Γεωργίου του Βασιλείου, ο οποίος και επιθυµεί να συνεχίσει τα 
δροµολόγια που εκτελούσε η ανωτέρω µεταφορέας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα:  

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩ

ΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΜΕΤΑΦ. 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

 
∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΡ
ΑΧΗΣ 
 

ΧΕΛΩΝΑ 
ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΩΝΑΙΪΚΑ 
ΟΙΚ. 
ΚΛΕΙ∆Ι- 
ΚΛΕΙ∆Ι 
 

10 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

75,66 23-4-2012 ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7240 

ΝΗΠΙΑΓ. 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 

ΡΑΧΗ  
ΠΕΡΙΧΩΡΑ 
ΚΛΕΙ∆Ι 

5 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19,40 23-4-2012 ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7240 

................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 
Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1399/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
35338/1332/20-04-2012 στον φάκελο 5/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι µε την µε Αριθ. Πρωτ. 2520/12-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού 9.650,00 € από 
τον λογαριασµό 5% βελτιωτικά έργα δηµοσίων ιχθυοτροφείων Ν. Άρτας, που είναι 
κατατεθειµένος στο υποκατάστηµα Α.Τ.Ε. Άρτας, για την προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού του αλιευτικού συνεταιρισµού Κορωνησίας 
Καλογερικού, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Άρτας. Η Υπηρεσία υποβάλλει το Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος και 
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εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
Π.∆. 118/2007, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 11/426/23-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1399/20-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

Απόφαση επί της από 24-02-2012 ένστασης της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε 
– ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθµ. πρωτ. 4937/475/15.02.2012 
Πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

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 από 24-02-2012 ένσταση της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής του έργου του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 17729/1863/20-04-2012 
εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της αριθµ. πρωτ. 4937/475/15.02.2012 Πράξης της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία η ενιστάµενη για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί, 
ανακληθεί ή µεταρρυθµισθεί ανάλογα η ανωτέρω προσβαλλόµενη Πράξη της 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α



 - 117 - 

∆.Τ.Ε./Π.Η., θεωρώντας αυτή βλαπτική των εννόµων συµφερόντων της για τους κάτωθι 
λόγους, όπως επί λέξει αναφέρονται στην ένσταση: 

« … 1. Η αιτιολογία της διευθύνουσας υπηρεσίας  είναι αόριστη , αβάσιµη και 
παράνοµη, διότι απορρίπτει τον εν λόγω λογαριασµό επικαλούµενη επιλεκτικά µια γενική 
διάταξη της εσωτερικής νοµοθεσίας, αγνοώντας επιδεκτικά ν’ αναφερθεί στην ειδική 
διάταξη του άρθρου 4 του Π.∆. 166/2003 το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης της 
εσωτερικής νοµοθεσίας. Επιπρόσθετα το επικαλούµενο άρθρο 53 του ν.3669/2008 
παραπέµπει στο  άρθρο 4 του Π.∆. 166/2003 όσον αφορά τον υπολογισµό τόκων 
υπερηµερίας.  

2. Το προαναφερόµενο π. διάταγµα 166/2003 εκδόθηκε µε σκοπό την προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ, που στόχευε στην 
καταπολέµηση σε κοινοτικό επίπεδο και µε ενιαίο τρόπο των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά προς διασφάλιση  της εύρυθµης 
λειτουργίας της, των συνθηκών ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισµού και της βιωσιµότητας 
των επιχειρήσεων. 
Εποµένως, οι διατάξεις του εν λόγω π.δ/τος, που αποτελούν µεταφορά στην εσωτερική 
έννοµη τάξη των διατάξεων της ως άνω Οδηγίας, κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης 
της εσωτερικής νοµοθεσίας. Ως εκ τούτου, ως προς την επιβολή τόκων υπερηµερίας 
σε βάρος δηµοσίων αρχών λόγω των εκ µέρους τους καθυστερήσεων πληρωµών σε 
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων-δανειστών τους, οι διατάξεις 
του ως άνω π.δ/τος είναι αποκλειστικώς εφαρµοστέες έναντι αντίθετων διατάξεων της 
εθνικής νοµοθεσίας. 
3. Ο υπολογισµός του τόκου γίνεται µε βάσει τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π∆ 
166/2003, σύµφωνα µε το οποίο το ύψος του τόκου υπολογίζεται µε το επιτόκιο που 
εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη πράξη 
αναχρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την 1η ηµερολογιακή ηµέρα του 
οικείου εξαµήνου, προσαυξηµένου κατά επτά (7) ποσοστιαίες µονάδες, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, όπως εν προκειµένω. Το επιτόκιο που ισχύει την 
πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα εφαρµόζεται και για τους επόµενους έξι µήνες.  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 ο τόκος υπερηµερίας οφείλεται από την ηµέρα που ακολουθεί 
την ηµεροµηνία πληρωµής ή το τέλος περιόδου πληρωµής που ορίζει η σύµβαση χωρίς 
να απαιτείται όχληση. 
4. Σύµφωνα µε αποφάσεις δικαστηρίων υπερηµερία στην περίπτωση καθυστερήσεως 
λογαριασµών επέρχεται χωρίς όχληση µε µόνη την πάροδο της διµήνου 
προθεσµίας. Κατά την ΣτΕ 1009/05 «… µόνη η καθυστέρηση της πληρωµής της 
πιστοποιήσεως εκτελεσθεισών εργασιών και του οφειλόµενου γι’ αυτές ανταλλάγµατος 
πέρα από το δίµηνο από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθιστά, 
αυτοµάτως, υπερήµερο τον κύριο του έργου, ο οποίος από την παρέλευση του διµήνου 
αυτού και µέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού πιστοποιήσεως οφείλει τον τόκο 
υπερηµερίας που ισχύει κάθε φορά.  
5. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αυθαιρέτως και µη αναφερόµενη σε συγκεκριµένη διάταξη 
της ισχύουσας νοµοθεσίας, αρνείται την καταβολή τόκων υπερηµερίας για θετικές ζηµίες 
που σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη παρά 
δαπάνη που κατέβαλε ο ανάδοχος µε αναγνωρισµένη υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. 
Ως εκ τούτου παράνοµα και καταχρηστικά απορρίπτει τα ως άνω. 
6. Ο προτεινόµενος υπολογισµός των τόκων  υπερηµερίας έγινε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 166/2003, ως ανωτέρω αναφέρθηκε και εφόσον 
διαπιστώθηκε το αντίθετο εκ της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας όφειλε να µας ενηµερώσει 
συγκεκριµένα για το εν λόγω ζήτηµα….». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 17729/1863/20-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35367/1336/20-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρεται στο ιστορικό της διαφωνίας µε την ενιστάµενη, 
καθώς και στο εµπρόθεσµο της υποβολής της υπό κρίση ένστασης, σηµειώνοντας ότι: 
«Η ανάδοχος στις 16/01/2012 υπέβαλε στην Υπηρεσία τον 23ο λογαριασµό ο οποίος 
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συµπεριελάµβανε την δαπάνη για την καταβολή τόκων υπερηµερίας για τις εκτελεσθείσες 
εργασίες  του έργου που πιστοποιήθηκαν µε τους αριθµ . 4ο , 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 15ο, 17ο 
και 19ο λογαριασµούς. Η Υπηρεσία µας µε το αρ. 4937/475/15-02-2012 έγγραφό της 
επέστρεψε  του 23ο λογαριασµό ο οποίος συµπεριελάµβανε µόνο την δαπάνη για την 
καταβολή τόκων υπερηµερίας καθόσον δεν δύνατο να εγκριθεί για τους λόγους που 
αναφέρονταν στο προαναφερόµενο έγγραφο. Κατά του ανωτέρω µε αριθµ. πρωτ. 
4937/475/15-02-2012 εγγράφου της ∆/νουσας Υπηρεσίας η ανάδοχος υπέβαλε την από 
24-04-2012 ένσταση που έλαβε αριθµ. πρωτ. 17729/1863/24-02-2012. Η ένσταση 
κατατέθηκε στις 24-02-2012 δηλαδή εντός της δεκαπενθήµερης (15) ανατρεπτικής 
προθεσµίας που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 και συνεπώς 
θεωρούµε αυτή εµπρόθεσµη και εξεταστέα». Στη συνέχεια η Υπηρεσία καταθέτει τις 
απόψεις της επί της ουσίας των ισχυρισµών της ενιστάµενης, σηµειώνοντας ότι: 

« … Στους ισχυρισµούς της αναδόχου για την καταβολή τόκων υπερηµερίας η άποψη 
της ∆/νουσας Υπηρεσίας είναι η εξής: 

α) Στο άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: 

«Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , 
πέραν του διµήνου από την υποβολή του ,οφείλεται ,αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και 
από την ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 του π.δ 166/2003».  

β) Για τις εκτελεσθείσες εργασίες που πιστοποιήθηκαν µε τους αριθµ. 4ο , 9ο, 10ο, 11ο, 
12ο, 15ο, και 19ο λογαριασµούς δεν έχει υποβληθεί έγγραφη όχληση . 

γ) Για το τµήµα του υποβληθέντος  12ου  λογαριασµού ποσού 253.986,29 € που 
αναφέρεται στη  δαπάνη θετικών ζηµιών καθώς και το σύνολο του 17ου  λογαριασµού 
ποσού 828.522,28 € που επίσης αναφέρεται στη  δαπάνη θετικών ζηµιών για τους 
οποίους υπάρχει έγγραφη όχληση το αίτηµα αναφέρεται σε καταβολή τόκων 
υπερηµερίας επί αποζηµιώσεων και όχι εκτελεσθεισών εργασιών  όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας . 

δ) Επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην πληρωµή και εξόφληση των ανωτέρω 
υποβληθέντων λογαριασµών δαπάνης θετικής ζηµίας και η ως άνω πληρωµή κάλυψε  
πλήρως και ολοσχερώς  κάθε σχετική ζηµία του αναδόχου που µάλιστα  και όπως 
προαναφέρεται δεν αφορούσε εκτελεσθείσες εργασίες. 

Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που αναπτύξαµε για καθεµία εκ των δια της 
ενστάσεως αιτιάσεων της αναδόχου…… », η Υπηρεσία εισηγείται να απορριφθεί στο 
σύνολό της η από 24-02-2012 ένσταση της αναδόχου του έργου του θέµατος, ως 
αβάσιµη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/427/23-04-2012) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 24-02-2012 ένσταση της Κατασκευαστικής 
Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/3 µε αριθ. Έργου 2006ΕΠ01830166 µε τίτλο «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθµ. πρωτ. 
4937/475/15.02.2012 Πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση και να ακυρωθεί, ανακληθεί ή 
µεταρρυθµισθεί ανάλογα η ανωτέρω προσβαλλόµενη Πράξη της ∆.Τ.Ε./Π.Η., θεωρώντας 
αυτή βλαπτική των εννόµων συµφερόντων της. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 17729/1863/20-04-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  
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« … Στους ισχυρισµούς της αναδόχου για την καταβολή τόκων υπερηµερίας η άποψη της 
∆/νουσας Υπηρεσίας είναι η εξής: 

α) Στο άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: 

«Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , πέραν 
του διµήνου από την υποβολή του ,οφείλεται ,αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την 
ηµεροµηνία υποβολής της, τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του π.δ 166/2003».  

β) Για τις εκτελεσθείσες εργασίες που πιστοποιήθηκαν µε τους αριθµ. 4ο , 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 
15ο, και 19ο λογαριασµούς δεν έχει υποβληθεί έγγραφη όχληση. 

γ) Για το τµήµα του υποβληθέντος  12ου  λογαριασµού ποσού 253.986,29 € που αναφέρεται 
στη  δαπάνη θετικών ζηµιών καθώς και το σύνολο του 17ου  λογαριασµού ποσού 828.522,28 
€ που επίσης αναφέρεται στη  δαπάνη θετικών ζηµιών για τους οποίους υπάρχει έγγραφη 
όχληση το αίτηµα αναφέρεται σε καταβολή τόκων υπερηµερίας επί αποζηµιώσεων και όχι 
εκτελεσθεισών εργασιών  όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

δ) Επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου προέβη στην πληρωµή και εξόφληση των ανωτέρω 
υποβληθέντων λογαριασµών δαπάνης θετικής ζηµίας και η ως άνω πληρωµή κάλυψε  
πλήρως και ολοσχερώς  κάθε σχετική ζηµία του αναδόχου που µάλιστα  και όπως 
προαναφέρεται δεν αφορούσε εκτελεσθείσες εργασίες.». 
.................................................................................................................................................. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

      7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που θα γίνουν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μαυρουδίου του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας µε αφορµή τον εορτασµό του Αγίου Γεωργίου, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
 

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 ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
35334/1336/20-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35374/1337/20-04-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000,00 
€ µε ΦΠΑ, που αφορά την αναβάθµιση και εµπλουτισµό πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
θα γίνουν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µε αφορµή τον 
εορτασµό του Αγίου Γεωργίου. Η δαπάνη αφορά τη µουσική κάλυψη των εκδηλώσεων. Η 
ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 072 ΚΑΕ 0845. Συνηµµένα υποβάλλεται το 
αριθµ. πρωτ. 485/19.04.2012 σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 11/428/23-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) 
Φορέας 072 ΚΑΕ 0845, που αφορά στη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
στην αναβάθµιση και εµπλουτισµό πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε αφορµή τον εορτασµό του Αγίου 
Γεωργίου.  

Η ως άνω δαπάνη αφορά στη µουσική κάλυψη των εκδηλώσεων. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

      7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 427/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πρέβεζας.   
 

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.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 της ∆/νσης Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 20-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35660/1342/23-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε  
η προαναφερόµενη αγωγή. Σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012  ∆εν 
επιτρέπεται συµβιβασµός η κατάργηση δίκης για απαιτήσεις γενικά 
µισθολογικών παροχών οποιαδήποτε µορφής εξαιρουµένων εκείνων για τις 
οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 
Εξ άλλου,  η υποχρέωση άσκησης ενδίκου µέσου σε αυτές τις περιπτώσεις 
επισηµαίνεται και µε την αριθµ πρωτοκ 2/54630/0022/2-10-2006 
εγκύκλιο του Γενικού του Κράτους. Στη προκειµένη περίπτωση, επειδή η 
κοινοποιηθείσα απόφαση  αφορά θέµα σχετικό µε µισθολογική παροχή  
γνωµοδοτούµε  σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα την άσκηση του 
ενδίκου µέσου της έφεσης κατ αυτής και της ενάγουσας ενώπιον του 
αρµοδίου δικαστηρίου. Λόγω κωλύµατος των δικηγόρων της Περιφέρειας ( 
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έχουν ασκήσει και οι ίδιοι αγωγές µε το αυτό περιεχόµενο ) η άσκηση της 
έφεσης πρέπει να ανατεθεί στο δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο.». Στην εισήγηση επισυνάπτεται η υπ΄ αριθµ. 427/2011 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/429/23-04-2012) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Πρέβεζας, κατά της αριθµ. 
427/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της ενάγουσας, ενώπιον 
του αρµοδίου δικαστηρίου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 20-04-
2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
(ανωτέρω υπό στ. 6), σύµφωνα µε την οποία « …. επειδή η κοινοποιηθείσα απόφαση  
αφορά θέµα σχετικό µε µισθολογική παροχή γνωµοδοτούµε σύµφωνα µε τα παραπάνω 
αναφερόµενα την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατ’ αυτής και της ενάγουσας 
ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου». 

Β.  Αναθέτει στον Θωµά Γεωργίου, δικηγόρο Πρέβεζας, την εκπροσώπηση Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), µε τη νόµιµη αµοιβή, ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου, για την 
κατάθεση και συζήτηση της ως άνω εφέσεως, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής εκπροσώπησης στον δικηγόρο Πρέβεζας, Θωµά Γεωργίου, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, λόγω κωλύµατος των δικηγόρων – νοµικών συµβούλων της Περιφέρειας, 
δεδοµένου ότι ασκήσει και οι ίδιοι αγωγές µε το αυτό περιεχόµενο, ενώ επιπλέον ο ως άνω 
δικηγόρος χειρίστηκε την υπόθεση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκπροσωπώντας τη Ν.Α. 
Πρέβεζας και έχει πλήρη γνώση του αντικειµένου, καθώς και την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος,  

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4647Λ9-69Α


