
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2012 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Μαρτίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22514/890/12-03-2012 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 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 δαπάνης για την µετατόπιση του δικτύου του ΟΤΕ λόγω έργων στην 2η 
επαρχιακή οδό από Ελληνικό έως Καλέντζι. 

 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71372/187/πε/05-03-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 20646/838/06-03-2012 στον φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι: «Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: 
«Βελτίωση- ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», 
αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ - ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», διαπιστώθηκε η ανάγκη 
µετατόπισης τµηµάτων του δικτύου του ΟΤΕ που βρίσκεται εντός της ζώνης των έργων 
και εµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών. Ο ΟΤΕ µε το αριθ. 521/2110/3-10-2011 
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έγγραφο του καθόρισε την δαπάνη µετατόπισης στο ποσό των 7.719,48 ευρώ (µε ΦΠΑ 
23%). Με την αριθ. 631/22-2-2012 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι» µε κωδ. MIS 
216924, στην οποία συµπεριλήφθηκε το υποέργο «Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ» µε 
προϋπολογισµό 8.000,00 ευρώ που καλύπτει την απαιτούµενη προς έγκριση πίστωση». 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης για την 
µετατόπιση του δικτύου του ΟΤΕ, ύψους 7.719,48 ευρώ σε βάρος του εν. έργου 
2009ΝΑ01980003  της ΣΑΝΑ0198 «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από 
κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/238/14-03-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.719,48 µε ΦΠΑ (µε δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής του 50% µε κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής), για τη µετατόπιση του 
δικτύου του ΟΤΕ, λόγω έργων στην 2η επαρχιακή οδό από Ελληνικό έως Καλέντζι, σε βάρος 
των πιστώσεων του υποέργου «Μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ», προϋπολογισµού € 8.000,00 του 
εν. έργου 2009ΝΑ01980003 της ΣΑΝΑ0198 «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού 
από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», µε κωδ. MIS 216924. 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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