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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προµήθειας άλατος, για τις έκτακτες ανάγκες, λόγω 
παγετού-χιονοπτώσεων και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα έκτακτα έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονοπτώσεις), στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. έως τη λήξη της χειµερινής περιόδου.  
 
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. 1/2/06-01-2013 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. 28/1129/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µε µέγιστη ποσότητα 2.000 τόνους, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 55.000,00 πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ», 
στο ποσό των € 31,92 ανά τόνο αλατιού και Β) κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-
2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ, στον ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟ. 

7. Την εισήγηση της ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 17738/807/25-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
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αρ. πρωτ. 18119/672/26-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «… Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, πραγµατοποίησε, την 21η Σεπτεµβρίου 2012, 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την προµήθεια άλατος λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων (χύµα), για τη 
διευκόλυνση κυκλοφορίας οχηµάτων και την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν 
χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012 - 2013. Η απαιτούµενη ποσότητα αλατιού εκτιµήθηκε 
προϋπολογιστικά µε στοιχεία προηγούµενων 6 ετών. Όπως όµως είναι γνωστό, η Περιφέρεια 
Ηπείρου αντιµετώπισε  κύµα κακοκαιρίας µε αποτέλεσµα να εξαντληθεί η ποσότητα αλατιού που 
είχε αρχικά προϋπολογισθεί. Κατόπιν αυτού, και λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος, καθώς, 
λόγω χιονιού και παγετού, πολλά χωριά και οικισµοί θα παραµείνουν αποκλεισµένα και θα  
διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετούς εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους, εισηγούµαστε την 
απευθείας ανάθεση της προµήθειας άλατος, για τις έκτακτες ανάγκες, λόγω παγετού-χιονοπτώσεων 
και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα έκτακτα έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις), στο 
οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. έως τη λήξη της χειµερινής περιόδου, από τον µειοδότη (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ 
ΑΕ) του σχετικού διαγωνισµού, που πραγµατοποιήθηκε για τον ίδιο λόγο, και µε τους ίδιους όρους 
και τιµή της συµβάσεως που υπεγράφη µεταξύ τους. ….. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/207/04-03-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας 
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, και έως τη λήξη της χειµερινής 
περιόδου, συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ», µειοδότη του σχετικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για τη χειµερινή περίοδο 
2012-2013 (αριθµ. 28/1129/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και µε τους ίδιους όρους 
και τιµή της σχετικής σύµβασης, µε δεδοµένο ότι εξαντλήθηκε η ποσότητα αλατιού που είχε αρχικά 
προϋπολογισθεί και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα βατότητας στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, που τυχόν προκύψουν από έκτακτα έντονα καιρικά φαινόµενα 
(χιονοπτώσεις – παγετοί), µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό οικισµών και τη διακοπή κυκλοφορίας σε 
εθνικές και επαρχιακές οδούς. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και 
µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 
......................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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