
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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 20ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
χώρου παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 
20.000,00 € 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 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 αριθµ. 35/1420/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής πιστών οδήγησης – 
προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισµός, τιµολόγιο) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111349/8508/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
111401/4254//12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «…. 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 
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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 παραλαβής του υποέργου «Αποκατάσταση 

χώρου παραµονής πιστών οδήγησης - προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 €, 

µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 

αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 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 παραλαβής των ανωτέρω 

υλικών….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1482/17-12-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου 
παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου», και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 12-
12-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Μπούµπα Ευτυχία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

β. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ και 

γ. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 

β. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Βάβα Λαµπρινή, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄.               
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, και 
Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 35/1420/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 12-12-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παραλαβής του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής πιστών 
οδήγησης - προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 

θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 
 

 Σήµερα στις 12/12/2012 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 και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή παραλαβής του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής 
πιστών οδήγησης - προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», 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 µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 
συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων 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. Μπούµπα Ευτυχία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 
β. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ και 
γ. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 
β. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 
γ. Βάβα Λαµπρινή, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

 
Ιωάννινα, 12/12/2012 

 
Η Επιτροπή 

 
1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
 
 

2. Τσεπέλης Ιωάννης 
 
 

3. Χάµος Νικόλαος 
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