
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(ως προς την Επωνυµία του Αναδόχου) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 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 µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
43782/1643/17-05-2012 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, Κασσής Μιχαήλ, 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 7ο 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της «Προµήθειας Κινητού Εξοπλισµού» 
(Συµπιεστή Απορριµµάτων) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», Αναδόχου Προµηθευτή 
«Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ».  
 

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 µε αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί 
ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαµβάνει το υποέργο 5 «Προµήθεια κινητού 
εξοπλισµού». 

7. Την µε αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση µε την οποία έγινε η προέγκριση 
δηµοπράτησης του υποέργου 5 από την ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ. 

8. Την αριθµ. 2/83/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για τις Οµάδες Α, Β και Γ, και εγκρίθηκε 
η ανάθεση της προµήθειας για την Οµάδα Β (Προµήθεια συµπιεστή απορριµµάτων) για το 
υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.», µε ποσό προσφοράς 289.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
355.470,00 € (µε Φ.Π.Α.). 

9. Τη εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης 
της προµήθειας του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 42032/4118/14-05-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43283/1615/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 10-
05-2012 αίτηση του αναδόχου, στην οποία αναφέρει ότι λόγω των µεγάλων διαστάσεων και 
του βάρους για την µεταφορά του Συµπιεστή από το εργοστάσιο Γερµανίας θα πρέπει να 
γίνουν ειδικές συντονισµένες ενέργειες µε ειδικά διαµορφωµένες νταλίκες (διπλό πάτηµα). 
Επειδή ο Συµπιεστής έχει τα δόντια του δεν επιτρέπεται να πατήσει το δάπεδο της νταλίκας 
και του καραβιού. Μόλις ο Συµπιεστής αφιχθεί στο λιµάνι της Αµβέρσας του Βελγίου µε 
γερανό θα µεταφορτωθεί σε ειδικό φορείο µε συµπαγή λάστιχα και κατόπιν θα φορτωθεί στο 
καράβι. Μόλις αφιχθεί στο λιµάνι του Πειραιά ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, 
µεταφορτώνεται σε ειδική νταλίκα και θα προσκοµιστεί αµέσως στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων. 
Σύµφωνα και µε την επισυναπτόµενη στην εισήγηση ενηµέρωση του πρακτορείου 
µεταφορών το καράβι στο οποίο θα φορτωθεί ο Συµπιεστής, θα προσεγγίσει την Αµβέρσα 
στις 16-05-2012 και αναµένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 25-05-2012. Η Επιτροπή 
θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου Προµηθευτή 
καθόσον το ειδικό του µηχανήµατος απαιτεί εξειδικευµένα µεταφορικά, τα οποία εκτελούν 
διαδροµές σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές οι οποίες και πρέπει να συγχρονιστούν. Για 
τους παραπάνω βάσιµους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 
Επιτροπή προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) 
Συµπιεστή Απορριµµάτων µέχρι την 28-05-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
περαίωση της προµήθειας σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/530/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) Συµπιεστή 
Απορριµµάτων, για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και 
∆)» αναδόχου εταιρείας «Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», µέχρι την 28-05-
2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της προµήθειας σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
29/846/27-10-2011 37/1107/23-12-2011 και 2/83/20-01-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, εµµένοντας στην άποψη που υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου 
συζητήθηκε το θέµα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής: 
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«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας η 
δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο 
ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η 
χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων 
και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του 
Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για 
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος 
κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την 
αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην 
κατασκευή του.» 
....................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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