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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
94964/3632/22-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά 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 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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 11-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
91939/3523/12-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «… Με την αριθµ. 499 απόφασή σας, στην συνεδρίαση σας στις 19-7-2011 (Πρακτικό 20), 
εγκρίνατε οµόφωνα την ανάθεση υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο(2) 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά για ένα έτος. Σας 
ενηµερώνω, ότι πέρυσι αντιµετωπίστηκαν µε αρκετή  επιτυχία τα όποια πλυµµυρικά φαινόµενα είχαµε 
καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου, µε το  άνοιγµα των θυροφραγµάτων ασφαλείας. Επίσης  επιτεύχθει 
η οµαλή λειτουργία της όλης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας των θυροφραγµάτων 
ασφαλείας από τον µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό της «ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ», όπως και η ετήσια συντήρηση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού των θυροφραγµάτων. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε :1ον : για 
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την προστασία του φράγµατος αλλά και για την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων και για την 
χρονική περίοδο 2012 – 2013 (από Οκτώβριο σε Οκτώβριο),  την εκ νέου έγκριση ανάθεσης των 
παραπάνω υπηρεσιών στον κ. Κασίµη Κοσµά Μηχανολόγο Μηχανικό, για το παραπάνω χρονικό 
διάστηµα, και µε το ίδιο περσυνό τίµηµα για το σύνολο των υπηρεσιών του, το ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ  #15.000 €# χωρίς ΦΠΑ 23% σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ της ΠΕ Θεσπρωτίας 
τοµέας ∆ιάφορα και α/α 13 µε τίτλο «Λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των θυροφραγµάτων 
ασφαλείας του φράγµατος του ποταµού Καλαµά».  Συνηµµένα σας αποστέλλουµε σχέδιο νέας 
σύµβασης, όπου από την εµπειρία του προηγούµενου έτους έχουν αλλάξει ορισµένα σηµεία και έχει 
επικεντρωθεί σε συγκεκριµένα πεδία που θα επιχειρηθεί να αντιµετωπισθούν  επιτυχώς, τα όποια νέα 
πλυµµυρικά φαινόµενα. και 2ον : την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης.».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επεσήµαναν τα εξής: «Στην αριθµ. 20/499/19-07-2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ήρθε για πρώτη φορά το θέµα, διατυπώσαµε 
παρατηρήσεις, µε στόχο τη συµβολή στην καλύτερη λειτουργία του φράγµατος. Εξακολουθεί 
να µένει σε εκκρεµότητα η εξασφάλιση χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος και µια έκθεση 
αποτελεσµάτων παακολούθησης από την ΕΠΠΕ (άρθρο 7 της Σύµβασης).». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1250/24-10-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στον Κοσµά Κασίµη, Μηχανολόγο Μηχανικό, για την προστασία του φράγµατος αλλά και για την 
αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων, και για την χρονική περίοδο 2012 – 2013 (από Οκτώβριο 
σε Οκτώβριο), µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 15.000,00 χωρίς ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας τοµέας ∆ιάφορα και α/α 13, µε τίτλο «Λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του φράγµατος του ποταµού Καλαµά».  

Εγκρίνει την κατάρτιση του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) και του Κοσµά Κασίµη, Μηχανολόγου Μηχανικού, για την παροχή των ανωτέρω 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό και την υπογραφή του από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
............................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

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

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 αριθµ. 11/398/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η 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) και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση, 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν 
τα µέλη αυτής. 

8. Την αριθµ. 16/623/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού 
κατόπιν διαπραγµάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και η 
ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό γραφείο «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», µε ποσό 
προσφοράς 18.300,00 (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την αριθµ. 24/965/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η τοπογραφική µελέτη και η παραλαβή αυτής, της µελέτης του θέµατος, που 
εκπονήθηκε µε βάση όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανονισµούς και τις τεχνικές 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της 
επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις εν γένει συµβατικές του υποχρεώσεις, 
σύµφωνα και µε το αριθµ. 7/13-08-2012 Πρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της 
έγκρισης και παραλαβής της τοπογραφικής µελέτης. 

10. Το αριθµ. πρωτ. 90609/1903/09-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90664/3478/10-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την οριστική <Μελέτη οδοποιίας για 
το ΣΜΑ ∆ήµου Ηγουµενίτσας> και το πρακτικό µε αρ. 8/2012 το περιφερειακού 
συµβουλίου µε τις αντίστοιχες παρατηρήσεις και παρακαλούµε για τις δικές σας 
ενέργειες.». 

Στο αριθµ. 8/03-10-2012 Πρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

« ….. Θέµα 1): Έγκριση της οριστικής Μελέτης Οδοποιίας που αφορά την σύµβαση 
της "Μελέτης Οδοποιίας για το ΣΜΑ ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 

Εισηγητής: Ο κ. Ιωάννης Σακκάς Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων 
ο οποίος εισηγείται την έγκριση της οριστικής Μελέτης Οδοποιίας που αφορά την 
σύµβαση της ''Μελέτης Οδοποιίας για το ΣΜΑ ∆ήµου Ηγουµενίτσας".  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης της οριστικής Μελέτης Οδοποιίας που 
αφορά την σύµβαση της "Μελέτης Οδοποιίας για το ΣΜΑ ∆ήµου Ηγουµενίτσας" 
εκτός του σταδίου της Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία περιλαµβάνεται ενιαία 
µε την Περιβαλλοντική Μελέτη της εγκαταστάσεως που επιβλέπει ο ∆ήµος 
Ηγουµενίτσας .Θα εγκριθεί από την ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου όπου έχει αποσταλεί για έγκριση. ». 

11. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93772/3518/18-10-2012 έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93810/3566/18-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«… Η Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσπρωτίας, στα πλαίσια της συνεργασίας της µε τους 
∆ήµους της Θεσπρωτίας και στην συγκεκριµένη  περίπτωση  µε  τον  ∆ήµο Ηγουµενίτσας, 
υλοποίησε  την  µελέτη  οδοποιίας  για τους Σ.Μ.Α  ∆ήµου  Ηγουµενίτσας. 
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Αυτή συντάχθηκε, µετά από διαγωνισµό και σε  συνεννόηση και συµφωνία µε τον ∆ήµο, 
για την θέση  υλοποίησης του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων. 
Ο  ∆ήµος  Ηγουµενίτσας έχει ενταγµένη,  χρηµατοδοτούµενη και σε  εξέλιξη µελέτη στο  
πρόγραµµα Θησέας, για την κατασκευή Σ.Μ.Α στους ∆ήµους Ηγουµενίτσας και Φιλιατών. 
Η  νέα  διοίκηση του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, ενώ η µελέτη είχε ξεκινήσει και  προχωρούσαν 
οι σχετικές αδειοδοτήσεις, αποφάσισε την αλλαγή της χωροθέτησης (Σ.Μ.Α ), σε άλλο 
σηµείο. 
Από την σε  εξέλιξη  µελέτη,  δεν  µπορούσε  να  υλοποιηθεί και πληρωθεί η  τροποποίηση 
αυτή  και έτσι  ήρθαµε  σε συµφωνία µε τον  ∆ήµο  Ηγουµενίτσας να  υλοποιήσουµε και 
χρηµατοδοτήσουµε  την νέα µελέτη οδοποιίας ως Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω έλλειψης  
πιστώσεων  του ∆ήµου. 
Η  πλήρη  µελέτη  παραδόθηκε στις υπηρεσίες  της Π.Ε  Θεσπρωτίας εµπρόθεσµα και είναι 
πλήρης. 
Επειδή  όµως τα τεύχη  περιβαλλοντικής αδειοδότησης  τροποποιήθηκαν  και συντάχθηκαν 
για το όλον έργο  τον  Σ.Μ.Α, δεν µπορεί τµηµατικά να τύχουν έγκρισης αυτοί της 
οδοποιίας. 
Θεωρώντας λοιπόν πλήρη την  µελέτη  για την  οποία  υπογράψαµε την  σχετική  σύµβαση  
και  εµπροθέσµως  κατατεθείσα και άρτια τεχνικά συνταχθείσα στην Π.Ε  Θεσπρωτίας.      
Επειδή τα περιβαλλοντικά της  οδοποιίας,  δεν  τυχαίνουν αµφισβητήσεων  ή  εξειδίκευσης  
και επειδή η  ολική περιβαλλοντική  αδειοδότηση καθυστερεί, εισηγούµαι προς την  
Οικονοµική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, την οριστική  παραλαβή  της  µελέτης  
«Μελέτη  οδοποιίας  για τον  ΣΜΑ   ∆ήµου  Ηγουµενίτσας». 
Τα απαιτούµενα προς έγκριση της ανωτέρω µελέτης  έχουν ήδη αποσταλεί από την ∆/νση  
Τεχνικών  Έργων της Π.Ε  Θεσπρωτίας  προς την οικονοµική  επιτροπή. ……». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν, ότι λόγω του σοβαρού και επείγοντος του 
θέµατος, συµφωνούν µε τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 8/03-10-2012 (Θέµα 1ο) 
Πρακτικό του. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 30/1251/24-10-2012) 

Εγκρίνει την οριστική µελέτη οδοποιίας και την παραλαβή αυτής, που αφορά στη σύµβαση της 
µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας», 
αναδόχου µελετητικού γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», όπως εκπονήθηκε από τον 
ανάδοχο, σύµφωνα µε το αριθµ. 8/03-10-2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα 
υπέρ της έγκρισης αυτής, εκτός του σταδίου της Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία, ως ενιαία 
µε την αντίστοιχη της εγκαταστάσεως που επιβλέπει ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας, έχει υποβληθεί 
προς έγκριση στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου, της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας. 
..................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β42Χ7Λ9-ΑΘΩ


