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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/11-01-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του 
έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή 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, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 
Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 
Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
2478/56/09-01-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

2. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου.  

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-
2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας – και εκτός ηµερήσιας – διάταξης, τα µέλη της 
Επιτροπής, κ κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος 
Τόπος Να Ζεις», κατέθεσαν τα παρακάτω:  

«Στα πλαίσια της θετικής λειτουργίας της Επιτροπής και αξιοποιώντας την εµπειρία της προηγούµενης 
διετίας διατυπώνουµε τις θέσεις της παράταξης επί των εξής θεµάτων:  

� Ο νόµος 3852/10 άρθρο 177 και ο κανονισµός λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής στο άρθρο 
8, προβλέπουν ότι  οι συνεδριάσεις της είναι δηµόσιες. 

Έτσι απαιτούµε οι συνεδριάσεις να γίνονται σε χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα γίνονται παρουσία 
εκπροσώπων, φορέων, πολιτών, δηµοσιογράφων και  Μ.Μ.Ε. 
� Ο αριθµός των προς συζήτηση θεµάτων να είναι «ρεαλιστικός» ώστε µέσα στον χρόνο που 

απαιτείται, να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και πάντα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής. 
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� Προτείνουµε επίσης τη σύσταση Οµάδας Εργασίας για επεξεργασία και διαµόρφωση προτάσεων 
για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Ο.Ε., αξιοποιώντας την εµπειρία της προηγούµενης 
διετίας.». 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατέθεσε τα παρακάτω: 

«Οι συνεδριάσεις της Ο.Ε. πρέπει να είναι ανοιχτές στους πολίτες, ενδιαφερόµενους και Μ.Μ.Ε. Ο 
χώρος συνεδρίασης να βοηθά σε αυτό.  
Σε καµία περίπτωση δεν είναι σε βάρος της ποιότητας  της συνεδρίασης, ίσα – ίσα την αναβαθµίζει, 
αναγκάζεσαι να είσαι πιο διαβασµένος – προετοιµασµένος και πιο προσεκτικός. 
Η ηµερήσια διάταξη να µην είναι, πάρα πολύ «φορτωµένη». Να µπορεί ο Περιφερειακός Σύµβουλος – 
µέλος της Επιτροπής, να µελετά σε βάθος τα θέµατα. Προτιµότερο, παρά το κόστος (σε χρήµα και 
χρόνο) να συνεδριάζουµε πιο τακτικά.  
Να επανερχόµαστε σε θέµατα σοβαρά και κυρίως να βγάζουµε συµπεράσµατα και µε αφορµή την 
υλοποίηση του προϋπολογισµού, την πορεία υλοποίησης προγραµµάτων, µεγάλων έργων, αναβάθµισης 
Υπηρεσιών, αξιοποίηση ιδιόκτητων κτιρίων κλπ. 
Από θέση αρχής, θεωρούµε ότι πρέπει να οργανώσουµε και να αναβαθµίσουµε τις Υπηρεσίες µας, 
ώστε ιδιαίτερα σήµερα, να παρέχουµε τις αναγκαίες Υπηρεσίες στους πολίτες και ιδιαίτερα στα λαϊκά 
στρώµατα.  
Να τις εµπιστευόµαστε και να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί στην οργάνωσή τους. 
Θεωρούµε ότι πρέπει να οργανωθεί τµήµα Μελετών, τµήµα αντιπληµµυρικών έργων και εκτάκτων 
αναγκών (κατολισθήσεων κλπ), όπως ήταν η παλιά ΥΕΒ, τµήµα έργων κλπ. 
Τα µεγάλα έργα όπως π.χ. ΧΥΤΑ, να κατασκευάζονται από ενιαίο φορέα κατασκευών εξειδικευµένο, 
σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Να οργανωθεί τµήµα συντήρησης και επισκευών των Μηχανηµάτων µας. 
Να οργανωθούν, µε µεγαλύτερη διαφάνεια και εξοικονόµηση πόρων η προµήθεια αναλώσιµων υλικών 
και να οργανωθεί αποθήκη υλικών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, τόνισε ότι οι 
συνεδριάσεις της Επιτροπής, από την έναρξη της θητείας της το έτος 2011 και για δύο χρόνια µέχρι 
τώρα, είναι νόµιµες και δηµόσιες – χωρίς ποτέ αυτό να αµφισβητηθεί – όπως επιβάλλουν οι σχετικές 
διατάξεις του νόµου αλλά και ο χαρακτήρας της Οικονοµικής Επιτροπής, ως όργανο της Περιφέρειας – 
µαζί µε τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συµβούλιο και την Εκτελεστική 
Επιτροπή – µε αποφασιστική αρµοδιότητα σε πολλούς τοµείς και θέµατα της Περιφέρειας, τα οποία 
καλείται να συζητήσει και αποφασίσει σε κάθε συνεδρίασή της.  

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

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα 
αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και συντήρηση αρµών στη γέφυρα 
Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη. 

3. Έγκριση α) χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης 
µέχρι 31-12-2013, β) του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και γ) της Συµπληρωµατικής Σύµβασης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού 
Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε 
Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε ανάδοχο 
τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. 
ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της από 18-12-2012 ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 
2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 165.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση δαπάνης για εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών εθνικού οδικού 
δικτύου εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.  

6. Έγκριση του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή 
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αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και 
κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013 και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις) που επικράτησαν σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθµ. 
36/1477/17-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

11. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, για το έτος 2013. 

12. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση εξοπλισµού Αντλιοστασίου Βίγλας», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ 

13. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

14. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συµπληρωµατικά τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός 
οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

15. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιάς τεχνικού της οδού Παπαδατών – 
Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Απόφαση επί της από 17-12-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 
ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και 
βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ. 

17. Έγκριση των Πρακτικών Ι/04-01-2013 και ΙΙ/09-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το έτος 
2013. 

18. Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης 
των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών β) της 
Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών και γ) της Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 
2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

19. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
116061/4898/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων και έγκριση των σχετικών δαπανών για την 
πληρωµή εργασιών που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι. 

20. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού 
δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που εκτέλεσαν µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 115709/4892/21-12-2012 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 37/1559/27-12-2012 απόφασης ανάθεσης 
έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Σηµειώνεται ότι µετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, δεν συζητήθηκε και δεν λήφθηκε 
απόφαση για το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού 
(αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 
προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».». 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση µετάθεσης συµβατικού χρόνου παράδοσης υλικών προµήθειας περίφραξης και 
ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου, αναδόχου Γεωργίου Γκέκα, µέχρι την 30-03-2013. 

2. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της είτε όχι, 
προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2013. 

3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», προϋπολογισµού € 100.000,00 
µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου 
εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-03-2013. 

5. Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσµατος της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - 
Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 220.000,00 µε 
ΦΠΑ και έγκριση επαναδηµοπράτησης του έργου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

6. Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

9. Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 27-12-2012 συνεδριάσεως.  

Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας – και εκτός ηµερήσιας – διάταξης, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», επαναδιατύπωσαν 
το αίτηµά τους για την τήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 1ο 

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  
 
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. Την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, για εκλογή στη θέση του Αντιπροέδρου, του 
µέλους αυτής, Κωνσταντίνου Ντέτσικα, Περιφερειακού Συµβούλου και επειδή δεν 
υποβλήθηκε άλλη υποψηφιότητα. 

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

Ύστερα από µυστική ψηφοφορία,  

Αποφασίζει 
(απόφαση 1/1/11-01-2013) 

Εκλέγει τον Κωνσταντίνο Ντέτσικα, Περιφερειακό Σύµβουλο και µέλος της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ως Αντιπρόεδρό της, σύµφωνα µε το άρθρο 175 παρ. 
6 του Ν. 3852/2010.  

Κατά την ψηφοφορία παρέστησαν ο Πρόεδρος, καθώς και όλα τα µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

Ψήφισαν: εννέα (9)  Λευκά: τρία (3) – Έγκυρα: εννέα (9) 

Ο Υποψήφιος έλαβε ψήφους: έξι (6)  
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............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 2ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα 
αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και συντήρηση αρµών 
στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», αναδόχου 
Κων/νου Κωσταβασίλη.    
 
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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 117399/11691/28-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 117502/4451/28-12-2012 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ 2010ΕΠ03000005 µε αρχικό προϋπολογισµό 140.000,00 €. Σύµφωνα µε την 
αιτιολογική έκθεση της Υπηρεσίας: « … δ) Η προσωρινή παραλαβή των εργασιών του 
έργου έγινε την 5η Σεπτεµβρίου 2012 και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. οικ. 87746/8655/2-10-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. ε) 
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ανάδοχος υπέβαλλε στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής το αίτηµα ως προς την 
εργασία: «Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 80 mm », να παραληφθεί 
ποσότητα 60 µέτρων, έναντι των 57 µέτρων µήκους που είναι τοποθετηµένα στο έργο, για 
τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουλίου 2011 επιστολή του προµηθευτή προς 
τον ίδιο, δεδοµένου ότι πρόκειται για βιοµηχανικό προϊόντα τα οποία παράγονται σε 
τυποποιηµένες διαστάσεις και ως εκ τούτου απαιτείται προµήθεια και επεξεργασία 
ποσότητας 60 µέτρων για την τοποθέτηση 57 µέτρων περίπου, που ήταν αναγκαίοι για 
την πλήρωση των αρµών. στ)Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζοντας το αίτηµα του 
αναδόχου, το αποδέχεται εν µέρει, δηλαδή δέχεται ότι έγινε προµήθεια 60 µ„ όπως και 
διαπίστωσε (Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής), αλλά τοποθετήθηκαν 57 µ. και ως 
εκ τούτου για τα 3µ. τα οποία δεν τοποθετήθηκαν, προτείνει την περικοπή της δαπάνης 
τοποθέτησης τους δεδοµένου ότι δεν έγινε, µετά από απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και η ποσότητα αυτή των 3µ. θα παραδοθεί για µελλοντική χρήση στην 
Περιφέρεια Ηπείρου. ζ) Με την αριθµ. οικ. 95224/9430/22-10-2012 απόφαση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου ορίζεται η περικοπή στη τιµή 
µονάδας των αρµών διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 80 χιλ., καθώς και ο 
τρόπος που θα συνταχθεί ο Α.Π.Ε. η) Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µετά από διαλογική συζήτηση, γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της 
έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. (µειωτικός) του εν λόγω έργου (θέµα 3ο αριθµ. 10/2012 
πρόσκληση). …… Ο παρών Α.Π.Ε. είναι µειωτικός στο ποσό των 68.822,55 €, από το 
οποίο 55.476,43 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 476,86 € για 
εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης και 12.869,26 € για Φ.Π.Α. ….. 1. Λόγοι που επέβαλαν 
τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. (µειωτικός): Η ανάλωση µέρος της απρόβλεπτης 
δαπάνης, προκειµένου να καλύψει την αύξηση ποσοτήτων στις εργασίες της 
σύµβασης….».  Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (µειωτικός) σύµφωνα 
µε την αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 3ο) Πράξη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου 
Α.Π.Ε. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/2/11-01-2013) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (µειωτικός), του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα 
αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και συντήρηση αρµών στη 
γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στο ποσό των € 68.822,55 (από το οποίο 55.476,43 € για εργασίες, 0,00 € για απρόβλεπτες 
δαπάνες, 476,86 € για εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης και 12.869,26 € για Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα και µε την αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 3ο) Πράξη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 
1ου Α.Π.Ε. του έργου. 
............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση α) χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
σύµβασης µέχρι 31-12-2013, β) του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και γ) της 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό 
Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε Φ.Π.Α.), που 
χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “ Μ. 
ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’. 
  

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 
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δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2336/121/0901-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2438/55/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία επισυνάπτονται: 1) Η από 04-12-2012 αίτηση για χορήγηση παράτασης του 
Αναδόχου και όλα τα στελέχη του 1ου Σ.Π. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ µε τους συνοδευόµενους 
πίνακες προµέτρησης και κατανοµής ανα διακριτή οµάδα εργασιών, 2) Η υπ. αριθ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού 
και Τουρισµού, 3) Η υπ. αριθ. 47488/∆Ε-4275/05-11-2012 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 4) Η από 7-12-
2012 θετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων Περ. Ηπείρου, και 
µε την οποία (εισήγηση) η Υπηρεσία εισηγείται: 

«….. Σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στα άρθρα 27 και 29 του Ν3316/2005,  
α) την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της σύµβασης της µελέτης µε 
τίτλο:  «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης 
(Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)»,  
-  προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81 € µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι  534.951,94 € για εργασίες και 
101.640,87 για ΦΠΑ 19%) 
-  συµβατικής δαπάνη 509.278,35€ µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι   427.965,00 € για εργασίες και 81.313,35 για 
ΦΠΑ 19%) που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε ΚΑ2008ΜΠ01830002 και µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε” / 
“Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε,  ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ’’] -  και 1ου Συγκ. Πίνακα για το ποσό των  
680.146,95€ µε Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 552.965,00 € για εργασίες και 127.181,95 για ΦΠΑ 23%),   
µε συνολική αύξηση της συµβατικής δαπάνης για το ποσό των 170.868,60 €, από τα οποία: 
• τα 17.118,60 € είναι ποσό αύξησης του αναλογούντος ΦΠΑ για το συµβατικό ποσό εργασιών των 
427.965,00 €, από τον συντελεστή ΦΠΑ 19% της σύµβασης (81.313,35€) στον συντελεστή ΦΠΑ 23% 
της τρέχουσας απορρόφησης (98.431,95 €).  
• τα 153.750,00€ αναφέρονται στις επιπρόσθετες εργασίες της µελέτης που πρέπει να εκτελεστούν, από 
το οποίο τα 125.000,00€ είναι για εργασίες και 28.750,00€ για αναλογούντα Φ.Π.Α 23%. 
β) την σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον ανάδοχο για εκπόνηση συµπληρωµατικών 
εργασιών και για ποσόν 125.000,00€  πλέον Φ.Π.Α (συνολικό ποσό 153.750,00€ από το οποίο τα 
125.000,00€ για εργασίες και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%)  
γ) Την παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 31-12-2012, άνευ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της 
µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στο φάκελο του έργου και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα της 
σύµβασης, µε εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης της ΜΠΕ µέχρι τις 31-5-
2013 και εν συνεχεία ολοκλήρωση των οριστικών µελετών της αρχικής Σύµβασης και της τυχών 
Συµπληρωµατικής µέχρι τις 31-12-2013. 
Η συνολική αµοιβή της µελέτης σύµφωνα µε τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό 
των 680.146,95€ µε Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 552.965,00 € για εργασίες και 127.181,95 για ΦΠΑ 23%) 
…..». 

Στην ως άνω εισήγηση η Υπηρεσία, αφού αναφέρεται στην αιτιολόγηση της αρµοδιότητας 
γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Ηπείρου και στο ιστορικό 
της σύµβασης, αιτιολογεί την εισήγησή της ως εξής:  

«… Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Οι εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν αναλύονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του φακέλου 
του έργου, ο οποίος είχε δηµιουργηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3316/2005. 
Ειδικότερα στα πλαίσια της συναφθείσας σύµβασης, προβλέπεται η εκπόνηση των διάφορων µελετών 
σε τέσσερις φάσεις: 
 Α’ ΦΑΣΗ  Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)  και θετική 
γνωµοδότηση από το ΥΠΕΚΑ  
και Τοπογραφικές εργασίες 
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 Β’ ΦΑΣΗ  Τοπογραφική και Κτηµατογραφική Αποτύπωση, Προµελέτη Οδικών Έργων και 
αποχέτευσης όµβριων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Προµελέτη Η/Μ και  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, µε κρίσιµο σηµείο της έγκριση της ΜΠΕ  
 Γ’ ΦΑΣΗ  Οριστική µελέτη Οδοποιίας, Οριστική µελέτη αποχέτευσης οµβρίων, Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ, 
Σύνταξη Κτηµατολογίου και Πράξεων Αναλογισµού, µε έγκριση µελετών φάσης Γ  
 ∆’ ΦΑΣΗ  Ορστική µελέτη Η/Μ, µελέτη Σήµανσης, µελέτη φύτευσης, Τεύχη δηµοπράτησης και 
έγκριση µελετών φάσης ∆. 
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη στο αντικείµενο της σύµβασης (όπως προαναφέρθηκε) 
περιλαµβάνεται η µελέτη των έργων εντός του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης µε στόχο το 
έλεγχο και την προστασία του και την δηµιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου.  Καταστώντας τον χώρο 
επισκέψιµο από τους πολίτες, συµβάλλοντας και στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.  
Προβλέποντας µια σειρά από παρεµβάσεις εντός του αρχαιολογικού  χώρου για την ανάδειξη και την 
τουριστική αξιοποίησή του ήτοι: κυκλοφοριακοί κόµβοι, χώροι στάθµευσης οχηµάτων επισκεπτών, και 
µελέτη έργων οδοποιίας για σύνδεση του οικισµού Σµυρτούλα µε το οδικό δίκτυο της περιοχής, µετά 
την προβλεπόµενη πεζοδρόµηση του δρόµου από τον οποίο εξυπηρετείται σήµερα. Με πρόβλεψη να 
εκπονηθούν οι κύριες µελέτες (συγκοινωνιακές, υδραυλικές) και οι περιβαλλοντικές σε στάδια 
προµελέτης και οριστικής, και οι υποστηρικτικές (τοπογραφικές- κτηµατολογικές, γεωλογικές και Η/Μ) 
σε ένα στάδιο καθώς επίσης  και τα τεύχη δηµοπράτησης.  
Οι παρεµβάσεις αυτές προβλέπονται από το MASTEP PLAN  που εκπονήθηκε από το τεχνικό γραφείο 
της Επιτροπής Νικόπολης και εγκρίθηκε µε την µε αριθ πρωτ.  
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/71563/3347/11-08-2006 Απόφαση του Υπ. Πολιτισµού. 
 
2. Σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα Χρονοδιαγράµµατα της µελέτης (αρ. πρωτ. 99/04-02-2010 Απόφαση 
της ∆/νσης ∆ηµ. Έργων/Π.Η. -(Τµήµατος Π-Μ)-  και αρ. πρωτ. 1297/29-06-2011 απόφαση της 
∆.∆.Ε./Π.Η ) ο ανάδοχος έχει µέχρι σήµερα υποβάλλει εµπρόθεσµα: 
α)Το Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης 
β)Την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), η οποία έλαβε θετική 
γνωµοδότηση  σύµφωνα µε την υπ. αρ.πρωτ. 133421/10-12-2010 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (Ειδική 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος).  
γ) Την Τοπογραφική και κτηµατογραφική αποτύπωση  
δ) Την Προµελέτη Οδικών έργων και την προµελέτη Αποχέτευσης  
ε) Την Οριστική Γεωλογική Μελέτη  
στ) Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
οι οποίες διαβιβαστήκαν στην αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία (ΛΓ Εφορεία Προιστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας, αριθ. πρωτ. 791/20-04-2011 έγγραφο ∆.∆.Ε/Π.Η) 
προκειµένου να εγκριθούν από το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην µε αριθ πρωτ.  ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/71563/3347/11-08-2006  Απόφαση 
του Υπ. Πολιτισµού. 
 
3. Κατόπιν εξέτασης των µελετών από το Κ.Α.Σ. εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού και 
Τουρισµού, η οποία προβλέπει την κατάργηση του τµήµατος του Εθνικού δρόµου Πρέβεζα – 
Ηγουµενίτσας εντός του  αρχαιολογικού χώρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτούνται µια σειρά 
από παρεµβάσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από και προς την Πρέβεζα- 
όπως αυτές αποτυπώνονται στην Απόφαση, µε συνέπεια να επέρχονται τροποποιήσεις στο 
αντικείµενο της µελέτης –όπως αυτό προσδιορίζεται στην υπογραφείσα σύµβαση. 
∆ηλαδή κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, και σύµφωνα µε την µε 
αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού 
Πολιτισµού και Τουρισµού, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
α) Λόγω κατάργησης του τµήµατος της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρέβεζας που διέρχεται σήµερα 
µέσα από τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, η κυκλοφορία από και προς την Πρέβεζα θα γίνεται 
µέσω της παραλιακής οδού Ηγουµενίτσας Πρέβεζας. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα πρέπει να γίνει 
βελτίωση του δρόµου από κόµβο Ακρίβη (στην περιοχή εισόδου προς τον οικισµό Σµυρτούλα) µέχρι 
τον κόµβο Μονολιθίου επί της παραλιακής οδού καθώς και του δρόµου στα βόρεια της ΒΙ.ΠΕ 
Πρέβεζας που συνδέει την  παραλιακή Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας µε την Ε.Ο Πρέβεζας – Ιωαννίνων. 
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Απαιτώντας την εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών εργασιών, κτηµατολογικών 
διαγραµµάτων, µελετών συγκοινωνιακών, τεχνικών  και υδραυλικών έργων κλπ, και  
β) Για την ασφαλή σύνδεση της κυκλοφορίας -µετά τα παραπάνω-, θα απαιτηθεί να µελετηθούν επί 
πλέον δύο κόµβοι επί της παραλιακής Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας, ένας ισόπεδος σηµατοδοτούµενος στο 
Μονολίθι   και ένας ανισόπεδος στον Μύτικα.   
Αναλυτικότερα  η υλοποίηση του έργου της νότιας παράκαµψης του αρχαιολογικού χώρου και 
σύνδεσης της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων µε την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας απαιτεί 
επιπλέον τις εξής συγκοινωνιακές µελέτες καθώς και τις υποστηρικτικές αυτών: 
� ∆ιαµόρφωση ισόπεδου κόµβου στην περιοχή του Μουσείου. 
� Την µελέτη υπόγειας διάβασης πεζών στην περιοχή των βόρειων θερµών (Μπεντένια).   
� ∆ιαπλατύνσεις – Βελτιώσεις υπαρχόντων οδικών αξόνων, γενικότερα: 

o Βελτίωση – ∆ιαπλάτυνση της οδού από τον Ισόπεδο Κόµβο (Ι/Κ) Ακρίβη της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ιωαννίνων έως τον Ισόπεδο Κόµβο (Ι/Κ) Μονολιθίου στη συµβολή της µε την παραλιακή οδό 
Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας (βόρεια παράκαµψη). Η επέµβαση αυτή αφορά συνολικό µήκος ~2 χλµ. 
και το πλάτος του ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος ανέρχεται σε 11,0 µ.  
o Αναβάθµιση της οδού στα βόρεια της ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας, σε τετράιχνη οδό µε παράπλευρο 
δίκτυο και σύνδεσή της µε την υπάρχουσα Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων έτσι ώστε να εκτρέπεται η 
κυκλοφορία των οχηµάτων εκτός την υπάρχουσας Εθνικής Οδού (νότια παράκαµψη). Το συνολικό 
µήκος της αναβάθµισης είναι σε 2,25 χλµ. (1,05 χλµ νέα χάραξη και 1,2 χλµ βελτίωση 
υφιστάµενου) το δε πλάτος του ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος θα ανέρχεται σε 17 µ. 
(3,50*4+2,75 κεντρική νησίδα). Επιπρόσθετα στα σηµεία γειτνίασης µε την ΒΙΠΕ εκατέρωθεν 
απαιτούνται παράπλευροι οδοί µονής κατεύθυνσης πλάτους  5,00 µ. Συνεπώς το µεγαλύτερο εύρος 
κατάληψης της εν λόγω οδού συµπεριλαµβανοµένων των παράπλευρων οδών και των πεζοδροµίων 
– ποδηλατοδρόµων  ανέρχεται σε ~35 µ.  

� Μελέτη  δύο νέων ισόπεδων κυκλικών κόµβων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ. 
και των παρόδιων δραστηριοτήτων.  

� Την νέα διαµόρφωση του ισόπεδου κόµβου στην σύνδεση της οδού Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας µε 
την οδό που της συνδέει µε την Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων, στη θέση ‘Μονολίθι’.  

� Και τέλος τη διαµόρφωση τετρασκελούς ανισόπεδου κόµβου στην σύνδεση της νότιας παράκαµψης 
της Νικόπολης, βόρεια της ΒΙΠΕ, µε την παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας. Η κατασκευή 
ανισόπεδου κόµβου κρίνεται επιβεβληµένη λόγω του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου που θα 
προκύψει µετά την αναγκαστική εκτροπή της κυκλοφορίας από την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων 
στα σηµεία ‘Ακρίβη’ και ‘Αρχαιολογικού Μουσείου’ και αποκλεισµού της κυκλοφορίας εντός του 
αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, καθώς και της αναβάθµισης του υπάρχοντος λιµένος 
Πρέβεζας και της σύνδεσής του µε την Παραλιακή Οδό.   

Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη προσαρµογής του περιγραφόµενου συµβατικού αντικειµένου (φυσικού 
και οικονοµικού) στα προκύπτοντα τεχνικά δεδοµένα της απόφασης του ΚΑΣ και του Υπουργού 
Πολιτισµού και Τουρισµού όπως προαναφέρθηκε. 
Οι παραπάνω εργασίες δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση και προέκυψαν κατά την διαδικασία 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και µε βάση τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 παρ. 13 και 
29 παρ.3 και 4 του Ν. 3316/2005, δύνανται να εκπονηθούν από τον ανάδοχο της µελέτης µετά την 
υπογραφή Συγκριτικού Πίνακα και υπογραφή Συµπληρωµατικής Σύµβασης, εφ’ όσον 
εξασφαλισθεί η απαραίτητη πίστωση.  
 
4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή βάση της ∆ιακήρυξης της µελέτης µε τίτλο: ΄΄Μελέτη Συγκοινωνιακών 
Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)΄΄, ήταν 
636.592,81 € µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι  534.951,94 € για εργασίες και 101.640,87 για ΦΠΑ 19%). 
Η συµβατική δαπάνη προέκυψε στο ύψος των 509.278,35€ µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι 427.965,00 € για 
εργασίες και 81.313,35 για ΦΠΑ 19%) που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2008ΜΠ01830002 και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε,  ∆ιακριτ. Τίτλος: 
“ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ’’] 
Στη φάση εξέλιξης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και των νέων 
δεδοµένων που προέκυψαν λαµβάνοντας υπ’ όψη την µε αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού και 
Τουρισµού, υποβλήθηκε πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου µε αρ. πρωτ. 6901/2831/1-8-2012, µε 
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συνηµµένο Τεχνικό ∆ελτίο, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, για τροποποίηση της πίστωσης της µελέτης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψην προεκτίµηση της αµοιβής των ανωτέρω απαραίτητων εργασιών 
και µελετών για να ολοκληρωθεί η µελέτη σύµφωνα µε την ανωτέρω προαναφερθείσα απόφαση.  
Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 47488/∆Ε-4275/05-11-2012 απόφαση του Υπουργού  
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σύµφωνα µε την οποία 
τροποποιήθηκε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2008ΜΠ01830002 116695 της µελέτης µε τα αντίστοιχα οικονοµικά της στοιχεία όπου ο 
προυπολογισµός της προσδιορίστηκε στο ποσό των 680.146,95 €  (ήτοι 552.965,00 € για εργασίες και 
127.181,95 για ΦΠΑ 23%), δηλαδή µε αύξηση του καθαρού ποσού εργασιών της µελέτης έναντι της 
σύµβασης κατά 125.000,00€ προ ΦΠΑ. 
 
5. Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της µελέτης συντάχθήκαν από κοινού από την 
Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1, 3, και 6 του Ν. 3316/05 
για τον καθορισµό των µεταβολών στην συµβατική αµοιβή του αναδόχου, λόγω αφενός 
διαφοροποιήσεων στις ποσότητες του συµβατικού αντικειµένου, και αφετέρου της αναγκαιότητας 
εκπόνησης από τον ανάδοχο εργασιών, οι οποίες κατά το µέγεθος (ποσότητα) και τα είδος τους, δεν 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση. 
Συγκεκριµένα κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, την προσκόµιση των 
προµελετών στις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, το ΚΑΣ και µε βάση την υπ. αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού και 
Τουρισµού, προέκυψαν οι ακόλουθες αλλαγές στο φυσικό αντικείµενο της µελέτης: 
- Αύξηση των Επίγειων Τοπογραφικών Αποτυπώσειων Αδόµητων Εκτάσεων 
- Αύξηση των εκτάσεων Κτηµατογράφησης και σύνταξης Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων και 
Πινάκων 
- Αύξηση του αντικειµένου των Συγκοινωνιακών µελετών µε την µελέτη ανισόπεδου (τετρασκελή) 
κόµβου Μύτικα, νέα διαµόρφωση ισόπεδου κόµβου στο ΄΄Μονολίθι΄΄, καθώς και δύο νέων ισόπεδων 
κόµβων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ. και των παρόδιων δραστηριοτήτων, την 
αναβάθµιση του δρόµου σύνδεσης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας από την θέση κόµβου ΄΄Ακρίβη΄΄ µε 
την Ε.Ο. Ηγουµενίτσας –Πρέβεζας στην θέση κόµοβου ΄΄Μονολίθι΄΄ και την µελέτη αναβάθµισης του 
δρόµου στα βόρεια της ΒΙ.ΠΕ. σε τετράιχνη οδό µε παράπλευρο δίκτυο  
- Ηλεκτροφωτισµός Ανισόπεδου κόµβου Μύτικα 
- Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης Ανισόπεδου κόµβου Μύτικα  
- Την Στατική Οριστική µελέτη (ορ.) Κάτω ∆ιάβασης (Κατηγορία Γ) για του Ανισόπεδου κόµβου 
Μύτικα 
- Τις συνοδευτικές εργασίες Γεωτεχνικής Μελέτης για τον Ανισόπεδο κόµβο Μύτικα και των λοιπών 
οδικών αξόνων  
- Την µελέτη Σήµανσης, ασφάλιση Ανισόπεδου κόµβου Μύτικα  
Όλες οι ανωτέρω προσαυξήσεις παρουσιάζονται στα επιµέρους στελέχη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, το 
1ο ΠΚΤΜΝΕ, του συγκεντρωτικού Πίνακα Προµέτρησης και τους επιµέρους πίνακες καταγραφής 
εργασιών µε διάκριση οµάδας. 
Η µεταβολή αυτή του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης : 
� Είναι αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση της µελέτης και την ωρίµανση του ιδιαίτερης σηµασίας 

έργου για την περιοχή, ακολουθώντας τις γνωµοδοτήσεις του ΚΑΣ και την υπ. αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού και 
Τουρισµού 

� ∆εν µπορούσε να προβλεφθεί κατά τη δηµοπράτηση και τη σύναψη της αρχικής σύµβασης. 
� ∆εν δύναται, από τεχνική και οικονοµική άποψη, να διαχωριστεί από το αρχικό συµβατικό 

αντικείµενο, αφού αποτελεί τµήµα αυτού. 
Λαµβάνοντας υπ. όψην ότι : 
� Η αρχική συµβατική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 509.278,35€ µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι 

427.965,00 € για εργασίες και 81.313,35 για ΦΠΑ 19%). 
� Το ύψος δαπάνης του 1ου Συγκ. Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των  680.146,95€ µε Φ.Π.Α. 23% 

(ήτοι 552.965,00 € για εργασίες και 127.181,95 για ΦΠΑ 23%),   
η συνολική αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 170.868,60 €, από τα οποία: 
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• τα 17.118,60 € είναι το ποσό αύξησης του αναλογούντος ΦΠΑ για το συµβατικό ποσό εργασιών 
των 427.965,00 €, από τον συντελεστή ΦΠΑ 19% της σύµβασης (81.313,35€) στον συντελεστή 
ΦΠΑ 23% της τρέχουσας απορρόφησης (98.431,95 €).  

• τα 153.750,00€ αναφέρονται στις επιπρόσθετες εργασίες της µελέτης που πρέπει να εκτελεστούν, 
από το οποίο τα 125.000,00€ είναι για εργασίες και 28.750,00€ για αναλογούντα Φ.Π.Α 23%. 

� Προκύπτει ότι για τις µεταβολές - αυξήσεις των εργασιών της συµβατικής αµοιβής απαιτείται 
υπογραφή Συµπληρωµατικής Σύµβασης για ποσό 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (συνολικό ποσό 
153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για εργασίες και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%), µέσα στα 
πλαίσια της  χρηµατοδότησης όπως περιγράφεται στην υπ.  47488/∆Ε-4275/05-11-2012 απόφαση 
του Υπουργού  Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σύµφωνα µε 
την οποία τροποποιήθηκε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου µε ΚΑ2008ΜΠ01830002 116695 της µελέτης µε τα αντίστοιχα οικονοµικά της 
στοιχεία όπου ο προυπολογισµός της προσδιορίστηκε στο ποσό των 680.146,95 € . 

Η παραπάνω συµπληρωµατική σύµβαση θα συναφθεί µε εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 29 
του Ν.3316/2005. 
 
6. Η Υπηρεσία µας ήλεγξε και θεώρησε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, αφού 
προηγουµένως διαπίστωσε ότι κατά την σύνταξή του τηρήθηκε ο Κανονισµός Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 
(Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε αριθ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/09-08-2005, όπως τελικά 
τροποποιήθηκε και ισχύει). Επίσης οι συµπληρωµατικές εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ίδιο τον 
ανάδοχο δεδοµένου ότι αυτός καλύπτει όλες τις κατηγορίες των συµπληρωµατικών µελετών (άρθρο 29 
παρ. 2 Ν.3316/2005). 
 
7. Από τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα  διαπιστώνεται ότι:  
α)  η αµοιβή για την εκπόνηση των συµβατικών εργασιών παραµένει αµετάβλητη και αυξάνεται το 
ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ κατά 17.118,60€  για τις εργασίες µε διάκριση από το ποσό των 
81.313,35 για ΦΠΑ 19% στο ποσό των 98.431,95€ για ΦΠΑ 23%  
β) η αµοιβή για την εκπόνηση των συµπληρωµατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 
125.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α, (συνολικό ποσό 153.750,00€ από το οποίο τα 125.000,00€ για εργασίες και 
28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%) και αντιστοιχεί σε αύξηση του συµβατικού αντικειµένου κατά ποσοστό 
29,21% <50% 
γ) η συνολική αµοιβή της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των  € 680.146,95 (εργασίες 552.965,00€ και 
127.181,95€ για Φ.Π.Α 23%). 
 Παρατηρείται αύξηση της συνολικής αµοιβής της µελέτης κατά 170.868,60€ που οφείλεται στην 
αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 19% σε 23% για το αρχικό συµβατικό ποσό των εργασιών της 
µελέτης και στις συµπληρωµατικές εργασίες και στον αντιστοιχούντα Φ.Π.Α 23% για αυτές. .…..».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η 
επιβλέπουσα τη µελέτη, κ. Αγγελική Κολιού, Πολιτικός Μηχανικός της ∆.Τ.Ε./Π.Η., η οποία 
παρείχε διευκρινήσεις επί του θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, 
µέχρι την 30-04-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 1/3/11-01-2013) 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού 
Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ 
(µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’, µέχρι την 30-04-2013, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε 
σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στο φάκελο του έργου και το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα της σύµβασης, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
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Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  
διατυπώθηκε στο αριθµ. 10/0712-2012 (Θέµα 7ο) Πρακτικό του. 

Β. Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της σύµβασης της ως άνω µελέτης, 
προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81 € µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι  534.951,94 € για εργασίες και 
101.640,87 για ΦΠΑ 19%) και συµβατικής δαπάνης 509.278,35 € µε Φ.Π.Α. 19% (ήτοι   
427.965,00 € για εργασίες και 81.313,35 για ΦΠΑ 19%), όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 
27 και 29 του Ν. 3316/2005, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης του 1ου Σ.Π. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, όπως 
αυτή  διατυπώθηκε στο αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 7ο) Πρακτικό του.  

Η συνολική δαπάνη του 1ου Συγκριτικό Πίνακα, ανέρχεται στο ποσό των 680.146,95 € µε 
Φ.Π.Α. 23% (ήτοι 552.965,00 € για εργασίες και 127.181,95 για ΦΠΑ 23%), µε συνολική 
αύξηση της συµβατικής δαπάνης κατά 170.868,60 €, από τα οποία: 

Α) ποσό 17.118,60 € είναι ποσό αύξησης του αναλογούντος ΦΠΑ για το συµβατικό ποσό 
εργασιών των 427.965,00 €, από τον συντελεστή ΦΠΑ 19% της σύµβασης (81.313,35 €) στον 
συντελεστή ΦΠΑ 23% της τρέχουσας απορρόφησης (98.431,95 €) και  

Β) ποσό 153.750,00 € αφορά στις επιπρόσθετες εργασίες της µελέτης που πρέπει να 
εκτελεστούν, από το οποίο τα 125.000,00 € είναι για εργασίες και 28.750,00 € για 
αναλογούντα Φ.Π.Α 23%. 

Β. Εγκρίνει τη σύναψη Συµπληρωµατικής Σύµβασης µε τον ανάδοχο της ως άνω µελέτης, για 
την εκπόνηση συµπληρωµατικών εργασιών, ποσού 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (συνολικό 
ποσό 153.750,00 € από το οποίο 125.000,00 € για εργασίες και 28.750,00€ για Φ.Π.Α 23%). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, ως 
προς το σκέλος της απόφασης που αφορά στη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης της µελέτης, µέχρι την 30-04-2013 – όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
– µε το σκεπτικό ότι είναι θετικοί µε την εισήγηση της Υπηρεσίας για το θέµα της παράτασης 
µέχρι την 31-12-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση αυτή. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο της µελέτης, εκτός και αν προκύπτουν 
αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.  
................................................................................................................................................................  
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα 
(11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 
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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Ντέτσικας Κων/νος, 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 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της από 18-12-2012 ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες 
στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 165.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 33/1337/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
100228/9974/07-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 90874/8968/10-10-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ηπείρου. 
Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Το από 24-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 
18-12-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2306/120/09-01-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2355/51/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε 
το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας, 
ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 
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3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Σύµφωνα µε το ως άνω 
Πρακτικό: « …. Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται 
από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα 
εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, 
ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη 
λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε 
η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι 
βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (παραλαβή τελευταίας βεβαίωσης 
γνησιότητας η µε αρ. 2271/21-12-2012/ETAA ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), την 24-12-2012 η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές 
επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι 
προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που 
επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 24-12-2012, ο  Πρόεδρος της επιτροπής 
γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 05,00%...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/4/11-01-2013) 

− Την έγκριση του από 24-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 18-12-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 165.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και τιµή € 
127.439,02 χωρίς ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΠΠΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του 
µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
33/1337/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι για την κατασκευή 
του έργου του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας, είχαν εκδηλωθεί µεγάλες αντιδράσεις 
από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής, θέση που είχε υποστηρίξει τότε και η παράταξή του, 
στις συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων του Νοµού Θεσπρωτίας 

................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 5ο 

Έγκριση δαπάνης για εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών 
εθνικού οδικού δικτύου εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

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 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», του Π.∆. 186/96 και της 
αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2493/140/09-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2358/60/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Από τροχαίο ατύχηµα που σηµειώθηκε στο εθνικό οδικό 
δίκτυο εντός των ορίων της Περιφέρειάς µας και συγκεκριµένα στη διασταύρωση των 
οδών Λ. ∆ωδώνης και Πανεπιστηµίου στα Ιωάννινα, πάνω στον κόµβο, κατέπεσε φωτεινός 
σηµατοδότης µε αποτέλεσµα να τεθεί απευθείας εκτός λειτουργίας, λόγω της σφοδρότητας 
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του συγκεκριµένου ατυχήµατος. Λόγω του ότι υπάρχει µεγάλος κίνδυνος πρόκλησης 
ατυχήµατος, πρέπει να διακοπεί άµεσα η ηλεκτροδότηση του κατεστραµµένου φωτεινού 
σηµατοδότη, καθώς και να πραγµατοποιηθεί η αντικατάστασή του µε έναν καινούργιο, 
άµεσα. Επίσης, βλάβη σε φωτεινό σηµατοδότη που χρήζει και άµεσης επισκευής, έχει 
σηµειωθεί στο εθνικό οδικό δίκτυο εντός των ορίων της Περιφέρειάς µας και συγκεκριµένα 
στον κόµβο ∆ασκάλων στην Πρέβεζα. Αποτέλεσµα της βλάβης αυτής είναι να τεθεί η 
φωτεινή σήµανση του συγκεκριµένου κόµβου εκτός λειτουργίας, γεγονός που εγκυµονεί 
την πρόκληση ατυχήµατος. Παρακαλούµε για την έγκριση από την πλευρά σας, δαπάνης µε 
εκτιµώµενο ύψος 1.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και για τις δύο εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα. 071, ΚΑΕ 9459, έργο: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»....». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/5/11-01-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.800,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 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), για εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών εθνικού οδικού δικτύου 
εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι α) για την αντικατάσταση κατεστραµµένου (από τροχαίο 
ατύχηµα) φωτεινού σηµατοδότη στη διασταύρωση των οδών Λ. ∆ωδώνης και Πανεπιστηµίου 
στα Ιωάννινα και για την επισκευή βλάβης φωτεινού σηµατοδότη στον κόµβο ∆ασκάλων στην 
Πρέβεζα. 
................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
έτος 2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

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. 18/728/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή 
πώλησης Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού 
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µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 57942/4399/29-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, ενώ επιπλέον εγκρίθηκε 
δαπάνη € 600,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού.  

7. Την αριθµ. 28/1127/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
έγινε εν µέρει αποδεκτή η ένσταση του Κωνσταντίνου Τσαγκογιάννη, κατά της µε αριθµ. 
πρωτ. 73911/5532/21-08-2012 ∆ιακήρυξης που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισµό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι την 31-12-2013 Β) Ματαιώθηκε 
ο προκηρυχθείς ανοιχτός διαγωνισµός προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι την 31-12-2013 και Γ) 
εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξή του, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

8. Την αριθµ. 30/1215/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης 
για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) 
στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
94244/7121/19-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, µε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό 
που διαµορφώνεται στο ποσό των € 1.483.756,00 ήτοι: Α) ποσό € 1.085.630,00 µε ΦΠΑ, 
για την προµήθεια συνολικά 775.450 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) 
ποσό € 398.126,00 για την προµήθεια συνολικά 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α’ της 
διακήρυξης, ενώ επιπλέον εγκρίθηκε δαπάνη € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη 
δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της 
διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού. 

9. Την αριθµ. 36/1483/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Νο1/12-12-2012 Πρακτικό (έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής & οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, ανακηρύχθηκαν 
προσωρινοί µειοδότες: Α) Για τα καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης, ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της 
νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισµά του, για την προµήθεια 775.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες 
των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, όπως αναλυτικά, 
ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ της  
αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 διακήρυξης του διαγωνισµού και Β) Για τα καύσιµα κίνησης 
(βενζίνη αµόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), η εταιρεία µε την επωνυµία «Ο.Ε. ΑΙΚ. 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί 
τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του 
είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισµά του, για την προµήθεια 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, για 
τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, όπως 
αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α’ της  αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 διακήρυξης του διαγωνισµού. 
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10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1780/356/08-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2193/45/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής 
διεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 2013, και 
εισηγείται την έγκρισή του και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

Στο ως άνω Πρακτικό Νο2/07-01-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων, για τις ανάγκες των 

Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων. 
 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 07η του µηνός Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:00́ π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 
στο Γραφείο 232 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή διεξαγωγής ανοιχτού 
διαγωνισµού, ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων. 
Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι : 
� Σιώζου Ελένη, προϊσταµένη του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοίκησης, ως 

πρόεδρος, 
� Παπαρούνα Ζωίτσα, προϊσταµένη του Τµήµατος Τεκµηρίωσης της ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, 
� Σακκάς Ευάγγελος, προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
� Θεοδόσης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 

Μακεδονίας και 
� Ντάφλος Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 

 Χρέη γραµµατέα εκτέλεσε ο Τσεπέλης Ιωάννης, υπάλληλος του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθύνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών, που 
προσκόµισαν οι µειοδότες του ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών, 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β΄ (άρθρο 2) της υπ΄ αριθµ. 93321/7075/29-
10-2012 σχετικής διακήρυξης, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, από την επιτροπή µας, µε 
το πρακτικό Νο 1/12-12-2012. 
Η επιτροπή προέβη στο έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από τον οποίο διαπιστώθηκε 

ότι, πράγµατι, οι παραπάνω µειοδότες προσκόµισαν τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, 
έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης, µε 
βάση τους όρους της οποίας, διεξήχθη ο παραπάνω διαγωνισµός. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού 
στους µειοδότες, όπως αυτοί αναφέρονται στο πρακτικό Νο 1, για τη χρονική περίοδο από την 
υπογραφή της σύµβασης και όχι πριν την 01/01/2013 (η διαδικασία του διαγωνισµού 
υπόκειται σε προληπτικό προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.∆/τος 774/1980, όπως ισχύει, 
καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση) µέχρι την 31/12/2013 και µε τα ποσοστά έκπτωσης που επίσης αναφέρονται 
στο παραπάνω πρακτικό. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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Ο Πρόεδρος                        Ο Γραµµατέας                              Τα µέλη 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/6/11-01-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο 2/07-01-2013 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε 
ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό € 1.483.756,00 ήτοι: Α) ποσό € 1.085.630,00 µε ΦΠΑ, 
για την προµήθεια συνολικά 775.450 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) ποσό € 
398.126,00 για την προµήθεια συνολικά 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, σύµφωνα µε το 
οποίο (ανωτέρω υπό στ. 10), η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών – 
πιστοποιητικών, που προσκόµισαν οι προσωρινοί µειοδότες του ανοιχτού διαγωνισµού, όπως 
αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β΄ (άρθρο 2) της υπ΄ αριθµ. 93321/7075/29-10-
2012  σχετικής διακήρυξης. Από τον ως άνω έλεγχο, προέκυψε ότι οι προσωρινοί µειοδότες 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και «Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», προσκόµισαν τα 
προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο 
Παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης και η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού σ’ 
αυτούς, για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 31/12/2013 και µε 
τα ποσοστά έκπτωσης που αναφέρονται στο Νο1/12-12-2012 Πρακτικό της. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2013, σύµφωνα µε τα Νο1/12-12-2012 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) και Νο 2/07-01-2013 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στους κάτωθι 
µειοδότες, ήτοι: 

Α) Για τα καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης, ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης 
κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, για την προµήθεια 
775.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, όπως αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ της αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 
διακήρυξης του διαγωνισµού: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Λίτρα) 

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

110.000 

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.000 

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 6.950 

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

190.000 

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 115.000 

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30.000 
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9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 40.000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 775.450 

 

Β) Για τα καύσιµα κίνησης (βενζίνη αµόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), η εταιρεία µε την 
επωνυµία «Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα 
µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής 
πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, για την προµήθεια 251.500 λίτρων καυσίµων 
κίνησης, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2013, όπως αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α’ της  αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 διακήρυξης του διαγωνισµού: 

 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΑΠΛΗ 
(Λίτρα) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
(Λίτρα) 

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000 225.000

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬ 200

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ▬ ▬

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.200 ▬

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬ ▬

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ▬ ▬

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ▬ ▬

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 100 ▬

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 251.500

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, για τη 
χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης (και αφού αποβεί θετικός ο 
προβλεπόµενος από τις διατάξεις του Π.∆/τος 774/1980 και του Ν. 3852/2010, προληπτικός 
προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο), µέχρι την 31-12-2013, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) 
έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιµα θέρµανσης, ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 για τα καύσιµα 
κίνησης των µηχανηµάτων και ΕΦ 073 ΚΑΕ 1511 για τα καύσιµα κίνησης των αυτοκινήτων). 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 8ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

 

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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2120/380/09-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2329/50/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται 
στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/7/11-01-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ και του Ε.Φ. 072 του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ για τα κατωτέρω υλικά και εργασίες η 
εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες) 8.000 € ΚΑΕ: 1111 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή υπηρεσιών) 1.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (κλειδιά , εργαλεία) 2.000 € ΚΑΕ: 1699 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ασανσερ συντήρηση) 1.000 € ΚΑΕ: 0851 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (παροχή υπηρεσιών) 1.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (υπόλοιπα) 1.000 € ΚΑΕ: 0871 

Υλικά Καθαριότητας 2.000 € ΚΑΕ: 1231 

Υγειονοµικό υλικό 1.000 € ΚΑΕ: 1219 

Αγορές συγγραµµάτων- εγχειριδίων 2.000 € ΚΑΕ: 1121 

Λοιπές ∆απάνες 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Πινακίδες 5.000 € ΚΑΕ: 1699 

Σφραγίδες  4.000 € ΚΑΕ: 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 4.000 € ΚΑΕ: 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 7.000 € ΚΑΕ: 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000 € ΚΑΕ: 0841 

∆απάνη για µυοκτονία και απεντόµωση    500 € ΚΑΕ: 0871 

Συνδροµές - Ανανεώσεις προγραµµάτων 2.000 € ΚΑΕ: 0871 

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό 2.000 € ΚΑΕ: 1725 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 9ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις) που επικράτησαν 
σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
και της αριθµ. 36/1477/17-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

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 και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-
06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 
186/96. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, 
για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 
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8. Την αριθ. πρωτ. 108739/4575/05-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 04/12/2012, για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

9. Την αριθ. 36/1477/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
της εκτέλεσης εργασιών από 04/12/2012, για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από χιονοπτώσεις σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα 
µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των 
παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2343/101/09-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
2496/57/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για την αποκατάσταση 
της βατότητας από καθιζήσεις  - καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν 
σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών 
εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, κατέθεσαν την εξής πρόταση: «Να εξετασθεί η µίσθωση 
µηχανηµάτων κατά περίπτωση, µε διαγωνισµό, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις ετήσιες 
ανάγκες της Περιφέρειας σε µηχανήµατα έργου για την αποκατάσταση ζηµιών του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας, στα πρότυπα της εργολαβίας της ∆ΕΗ για τις ανάγκες της σε τεχνικά 
έργα. Η µη υιοθέτηση της πρότασης, να αιτιολογηθεί βάση της εµπειρίας των Υπηρεσιών και 
του γενικού κόστους των εργασιών αυτών.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/8/11-01-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων 
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), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-
καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
από 04/12/2012, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την 
άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων και των περιοχών και σύµφωνα µε την αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη  Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας και της αριθµ. 36/1477/17-12-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ 762 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

80 50,00 4.000,00 4.920,00 4-11/12/12 

ΦΟΥΦΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ 85688 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

220 50,00 11.000,00 13.530,00 04-25/12/12 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ 

ΜΕ 90752 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

240 50.00 12.000,00 14.760,00 04-23/12/12 

ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 85675 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 180 50,00 9.000,00 11.070,00 04-19/12/12 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΜΕ 105644 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

160 50,00 8.000,00 9.840,00 04-17/12/12 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71478 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

360 50,00 18.000,00 22.140,00 04-27/12/12 

ΜΠΟΝΟΒΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΕ 88448 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

250 50,00 12.500,00 15.375,00 04-21/12/12 
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ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 91561 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

200 50,00 10.000,00 12.300,00 04-17/12/12 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΜ 1130 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

100 50,00 5.000,00 6.150,00 04-17/12/12 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΕ 121936 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 100 50,00 5.000,00 6.150,00 04-13/12/12 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 105674 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

140 50,00 7.000,00 8.610,00 04-15/12/12 

ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕ 68304 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

140 50,00 7.000,00 8.610,00 04-15/12/12 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 99562 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

360 50,00 18.000,00 22.140,00 04-27/12/12 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 47449 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

260 50,00 13.000,00 15.990,00 04-23/12/12 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 38337 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

300 50,00 15.000,00 18.450,00 04-23/12/12 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 340 50,00 17.000,00 20.910,00 04-26/12/12 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 51051 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

200 50,00 10.000,00 12.300,00 04-18/12/12 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 93750 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

100 50,00 5.000,00 6.150,00 04-13/12/12 

ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΜΕ 103969 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

100 50,00 5.000,00 6.150,00 04-13/12/12 

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 57843 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

100 50,00 5.000,00 6.150,00 04-13/12/12 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 180 50,00 9.000,00 11.070,00 04-18/12/12 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται 
στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη 
σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), 
αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης 
ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 10ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
 

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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2503/124/09-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2557/59/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την 
επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες 
επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαχειριστική περίοδος του 
2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα 
οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει 
δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
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καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, 
επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/9/11-01-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων 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): 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΜΗΧ. 
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΚΥ 5208 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΕΡΟΣ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-
ΠΕΤΡ-ΛΑ∆ΙΟΥ-ΜΠΕΚ-ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΜΠΑΡA ΤΙΜΟΝΙΟΥ-
ΚΟΜΦΛΕΡ-ΡΕΛΕ ΦΡΕΝΩΝ 

2.715,00 3.339,45

2 ΚΥ 5208 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 600,00 738,00

3  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ-ΙΜΑΝΤΕΣ-ΣΩΛΗΝΕΣ 850,00 1.045,50

4 ΜΕ 91718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 1.500,00 1.845,00

5 ΚΥ 5190 ΦΡΕΖΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180ΑΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.750,00 2.152,50

6 ΚΥ 5189 ΦΡΕΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4 1.850,00 2.275,50
7 ΚΥ 5464 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΕΠΙ∆ΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 3.850,00 4.735,50
8 ΜΕ 93734 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α-ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 3.590,00 4.415,70

  ΣΥΝΟΛΟ 16.705,00 20.547,15 

�  Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η 
στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του 
κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε επίσης να 
κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους και δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
............................................................................................................................................................. 

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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 11ο 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της 
είτε όχι, για το έτος 2013.  

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 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 
και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41/08-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2328/49/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 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 αναφέρεται στη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, σας στέλνουµε 
κατάσταση Τεχνικών Υπαλλήλων που έχουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Επιτροπή 
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διεξαγωγής ∆ιαγωνισµών. Παρακαλούµε λόγω αρµοδιότητας να συγκροτήσετε την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 
κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών για το έτος 2013 
όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, που δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ 
σύµφωνα  µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. Ως γραµµατέα της Επιτροπής προτείνουµε 
την υπάλληλο της Υπηρεσίας µας Ελένη Μέκιου, Εργοδηγό - Σχεδιάστρια, 
αναπληρούµενη από την Αποστολία ∆ιαµάντη, Προσωπικό Η/Υ υπάλληλο της ίδιας 
Υπηρεσίας.» Στην εισήγηση επισυνάπτεται και κατάσταση των τεχνικών υπαλλήλων της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, που έχουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισµών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/10/11-01-2013) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα 
προγράµµατα της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
για το έτος 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον 
ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

 

α/α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος 

1. Νταλάκος Σοφοκλής ΠΕ Μηχανικών 

2. Πανής Στέφανος ΠΕ Μηχανικών 
3. Πούλος Μιχάλης ΠΕ Μηχανικών 

4. Ζαρκάδα Ιωάννα ΠΕ Μηχανικών 

5. Παππά Αλεξία ΠΕ Μηχανικών 
6. Καριώρης  ∆ηµήτριος ΠΕ Μηχανικών 

7. Παπαβασιλείου Χρήστος ΠΕ Μηχανικών 
8. Βέλιου Αλεξάνδρα ΤΕ Μηχανικών 

9. Τσιρώνης Ιωάννης ΤΕ Μηχανικών 

10. Σερβετάς Νικόλαος ΤΕ Μηχανικών 

11. Αγγέλης Χρήστος ∆Ε Τεχνικών 

12. Γιαννακούλης Απόστολος ∆Ε Τεχνικών 
13. Παπαδηµητρίου Ηλίας ∆Ε Τεχνικών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. 
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, µετά από δηµόσια κλήρωση που 
θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
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226/α’/27-10-2011), της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-
11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και της αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) 
εγκυκλίου του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Γ. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα ασκεί η υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, Ελένη Μέκιου, Εργοδηγός - Σχεδιάστρια, αναπληρούµενη από την 
Αποστολία ∆ιαµάντη, Προσωπικό Η/Υ, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 12ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση εξοπλισµού 
Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 15.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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 αριθµ. 33/1348/13-11/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Συντήρηση εξοπλισµού Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 12.189,13 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3673/06-11-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
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συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 3633/05-10-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 47/09-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2359/52/09-01-2013 στον φάκελο 
1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 07-01-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που διενεργήθηκε 
την 18-12-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και 
την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΗΛΙΑΣ 
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση δύο επί τοις 
εκατό (2,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
10.387,26 €, µε απρόβλεπτα 11.945,35 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
14.700,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/11/11-01-2013) 

− Την έγκριση του από 07-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 18-12-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση εξοπλισµού Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Ε∆Ε», που είναι 
ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση δύο επί τοις εκατό (2,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 10.387,26 €, µε 
απρόβλεπτα 11.945,35 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.700,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ 
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (2,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
ως άνω, από 07-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως στη σχετική αριθµ. 
33/1348/13-11/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού της Περιφέρειας, αλλά 
και οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό 
που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε 
θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των 
έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 13ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων 
πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού € 80.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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 αριθµ. 33/1350/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 65.033.41 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 80.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3708/09-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3683/07-11-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
46/09-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2361/53/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 07-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που διενεργήθηκε την 18-12-2012 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής 
του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ε∆Ε, που 
είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση εξήντα τρία  επί τοις εκατό (63,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.923,79 €, µε απρόβλεπτα 
24.062,36 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 29.600,00 € και δεδοµένου ότι κατά 
του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, µε δεδοµένη τη µεγάλη έκπτωση που επιτεύχθηκε στο διαγωνισµό 
του έργου του θέµατος, τόνισαν ότι πρέπει να επισηµανθεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες να είναι 
ιδιαιτέρως προσεκτικές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και της επίβλεψής του. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/12/11-01-2013) 

− Την έγκριση του από 07-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 18-12-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, 
µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος µειοδότης 
και προσέφερε έκπτωση εξήντα τρία επί τοις εκατό (63,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.923,79 €, µε απρόβλεπτα 24.062,36 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 29.600,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ε∆Ε» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (63,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 07-01-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως στη σχετική αριθµ. 
33/1350/13-11/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού της Περιφέρειας, αλλά και 
οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να 
διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, 
εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί 
και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συµπληρωµατικά τεχνικά έργα 10ης 
επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 15.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης ένταξης στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Πρέβεζας, του έργου 
«Συµπληρωµατικά τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1468/12/07-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2195/46/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 
του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και εισηγείται 
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την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, 
αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/13/11-01-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, µε τίτλο 
«Συµπληρωµατικά τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 1468/12/07-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, οι 
οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 15ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιάς τεχνικού της 
οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης ένταξης στο Πρόγραµµα Βελτίωσης, Συντήρησης  και Αποκατάστασης του 
Οδικού ∆ικτύου Ν. Πρέβεζας 2012 της Π.Ε. Πρέβεζας, του έργου «Αποκατάσταση ζηµιάς 
τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1552/15/07-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2202/47/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 
του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και εισηγείται 

ΑΔΑ: ΒΕΙ67Λ9-Μ6Ν



 - 42 - 

την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, 
αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/14/11-01-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης  και 
Αποκατάστασης του Οδικού ∆ικτύου Ν. Πρέβεζας, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιάς 
τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1552/15/07-01-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, οι 
οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 16ο 

Απόφαση επί της από 17-12-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών 
Εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού 
ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 
χωρίς 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 5/150/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 

ΑΔΑ: ΒΕΙ67Λ9-Μ6Ν



 - 44 - 

αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 11027/448/06-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό 
Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης 
περιοχής µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Την αριθµ. 13/510/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη 
αυτής. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 112798/4900/24-121-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 117774/4452/28-12-2012 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αιτείται τη λήψη σχετικής απόφασης και διαβιβάζει 
συνηµµένα:  

Α) την από 17-12-2012 ένσταση της σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών 
«ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: 
ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου εκπόνησης της  µελέτης του θέµατος, σύµφωνα 
µε την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, οι ενιστάµενοι 
«…. Έχοντας νόµιµο συµφέρον κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του διαγωνισµού 
και της άδικης συγκριτικής βαθµολόγησης του µελετητικού µας σχήµατος σύµφωνα µε τα 
προεκτεθέντα αφού πολλές από τις προτάσεις µας είτε δεν ελήφθησαν υπόψη είτε 
αξιολογήθηκαν εσφαλµένα, είτε αξιολογήθηκαν αρνητικά …», ζητούν να γίνει δεκτή η 
ένστασή τους, να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ, να αναπεµφθεί το Πρακτικό ΙΙ στην Επιιτροπή 
∆ηµοπρασίας για αντικειµενική συγκριτική αξιολόγηση σύµφωνα µε τη διακήρυξη, την 
κείµενη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές του Π∆ 696/74.  

Β) την από 24-12-2012 γνώµη (εισήγηση) της Επιτροπής του διαγωνισµού, επί της 
ανωτέρω ένστασης, σύµφωνα µε την οποίαν η Επιτροπή διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος εισηγείται: Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 
116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. 
πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης 
∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 1. Την απόρριψη της από 17-12-2012 (Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 
112798/4900/17-12-2012)   ένστασης της σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών 
«ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: 
ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ανάθεσης της  µελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ». 2. Την 
έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» µε το Πρακτικό ΙΙ ως έχει. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Χρίστος Παπαβρανούσης, ζήτησαν διευκρινίσεις επί της εισήγησης της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τα θέµατα που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη και να διευκολυνθεί στο έργο της και 
εισηγήθηκαν να αναβληθεί η λήψη απόφασης επί του θέµατος, εισήγηση που έγινε 
αποδεκτή από τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/15/11-01-2013) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 17-12-2012 ένστασης των 
συµπραττόντων µελετητικών εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
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ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ. 

Το θέµα θα επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 17ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/04-01-2013 και ΙΙ/09-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας» για το έτος 2013.   

 

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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 32/1315/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2013 
συνολικού προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για καύσιµα κίνησης 
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και θέρµανσης και € 15.000,00 για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), 
Β) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, λόγω του επείγοντος και Γ) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 96523/3475/26-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 35/1455/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», Β) 
εγκρίθηκε η επανάληψη του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξής του, στο άρθρο 1, παρ. ΙΙ και ειδικότερα τη µείωση των προς προµήθεια 
ποσοτήτων λιπαντικών, Γ) εγκρίθηκαν οι όροι της τροποποιηµένης διακήρυξης, του 
επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για καύσιµα κίνησης και θέρµανσης και € 15.000,00 
για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), όπως η διακήρυξη αυτή, µε τα 
Παραρτήµατά της, συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκε στην 
αριθµ. πρωτ. 107517/3858/03-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και ∆) εγκρίθηκε η 
διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, 
λόγω του επείγοντος, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας σε καύσιµα θέρµανσης και να εξασφαλισθεί κυρίως η 
λειτουργία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου, από την αρχή του 
νέου έτους. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 2347/38/09-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2382/54/09-01-2013 
στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«….Σας αποστέλλουµε συνηµµένα,  πρακτικά διεξαγωγής και αξιολόγησης των 
προσφορών του εν θέµατι δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού που διενεργήθηκε 
στις 4-1-2013, σύµφωνα µε την  αρ. 7/2012 (αρ. πρωτ: 112662/3992/14-12-2012) 
διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας. 

Το αποτέλεσµα του ως άνω διαγωνισµού, όπως προκύπτει από τα συνταχθέντα 
Πρακτικά Ι και ΙΙ της αρµόδιας Επιτροπής, ανέδειξε τρεις µειοδότες, έναν για κάθε 
προσφερόµενο από τη διακήρυξη  είδος, ενώ για  το µέρος του διαγωνισµού που αφορά 
την προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης, αυτός απέβη άγονος, καθώς δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά. 

Σηµειώνουµε ότι η επιτροπή του διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο και των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, επειδή: 

α) Αυτά υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας από τους προσωρινούς µειοδότες,  χωρίς 
να µεσολαβήσει σχετική πρόσκληση υποβολής τους και  

β) Η υπογραφή και έναρξη υλοποίησης των σχετικών συµβάσεων, κρίνεται εξαιρετικά 
επείγουσα, προκειµένου τα µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Πρέβεζας να είναι σε λειτουργική 
ετοιµότητα να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που ενδεχοµένως θα δηµιουργηθούν από τα 
επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα που έχουν αναγγελθεί (χιονοπτώσεις κ.λ.π), καθώς και την 
άµεση έναρξη εργασιών βασικών ισοπεδώσεων στο αγρόκτηµα Βαλανιδορράχης.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε: 
1. Για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής του διαγωνισµού και την ανάδειξη 

οριστικών  µειοδοτών, για την υλοποίηση της προµήθειας, ως κατωτέρω: 
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� ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Για την προµήθεια λιπαντικών µε συνολικό ποσό προσφοράς  
13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

� ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα 
παράδοσής του. 

� ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ:  Για την προµήθεια 80.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, 
την ηµέρα παράδοσής του. 

2. Την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους µειοδότες. 
Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς τροποποίηση των 
ουσιωδών όρων της προκήρυξης και δηµοσίευση νέας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από την παρ. 12, εδ. δ και παρ. 13, υποπαρ. Ι, εδ. β, του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 
«Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, για το µέρος του 
διαγωνισµού, προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης, ο οποίος απέβη άγονος τόσο στον 
αρχικό, όσο και στον επαναληπτικό διαγωνισµό ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/16/11-01-2013) 

Α. Έγκριση του αριθµ. Ι/04-01-2013 Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/04-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το 
έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για καύσιµα 
κίνησης και θέρµανσης και € 15.000,00 για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των προσφορών που κατατέθηκαν, 
ήτοι των: 1) ΛΕΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 2) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και 3) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ Φ. 
ΣΜΠΟΝΙΑ και αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους, και διαπίστωσε ότι 
κατατέθηκαν τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 7/2012 διακήρυξη, τα οποία κρίθηκαν 
αποδεκτά, προέβη στο άνοιγµα και έλεγχο των τεχνικών προσφορών τους, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α’ της ως άνω διακήρυξης, τις οποίες έκρινε αποδεκτές, καθώς διαπιστώθηκε ότι 
καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα προσφερόµενα είδη. Στη συνέχεια 
η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, από τον έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε ότι για το µέρος του διαγωνισµού 
που αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 
Κατόπιν των ανωτέρω και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Ι/04-01-
2013 Πρακτικό, το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τµήµα αυτής,  

η Επιτροπή του διαγωνισµού έκρινε τις υποβληθείσες προσφορές παραδεκτές, και εισηγείται: 
Α) την ανάδειξη των προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση της προµήθειας υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών και Β) την κήρυξη του διαγωνισµού άγονου, για το µέρος 
αυτού που αφορά στην προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε 
καµία προσφορά τόσο στον αρχικό διαγωνισµό, όσο και στον επαναληπτικό και προτείνει την 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της 
προκήρυξης και δηµοσίευση νέας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρ. 12, εδ. δ και 
παρ. 13, υποπαρ. Ι, εδ. β, του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

− Σύµφωνα µε το ως άνω αριθµ. Ι/04-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το 
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έτος 2013, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση της προµήθειας υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών του ανωτέρω διαγωνισµού οι εξής: 

1. Για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης: ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα 
παράδοσής του. 

2. Για την προµήθεια 80.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης: η  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την 
ηµέρα παράδοσής του και  

3. Για την προµήθεια λιπαντικών: ο ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ µε συνολικό ποσό προσφοράς  
13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

− Σύµφωνα µε το ως άνω αριθµ. Ι/04-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το 
έτος 2013, και για το µέρος αυτού που αφορά στην προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, ο 
διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, ενώ  

η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης αναβάλλεται, ώστε να διερευνηθεί 
η συνδροµή των προϋποθέσεων εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2, περ.γ(δδ) 
του Ν. 4013/2011, σχετικά µε την αρµοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, για την παροχή σύµφωνης γνώµης.  

Β. Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/09-01-2013 Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/09-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το 
έτος 2013 το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, προέβη στο άνοιγµα των προσκοµισθέντων από τους 
µειοδότες για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, φακέλων των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 και 15 της αριθµ. 7/2012 διακήρυξης του 
διαγωνισµού. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 
«κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης», καθώς και 
από τα άρθρα 6 και 15 της αριθµ. 7/2012 διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για την υλοποίηση της προµήθειας υγρών καυσίµων 
κίνησης και λιπαντικών και την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους οριστικούς 
µειοδότες. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το έτος 2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), σύµφωνα µε τα 
αριθµ. Ι/04-01-2013 και ΙΙ/09-01-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, και ως προς 
το µέρος αυτού που αφορά στην προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, στους 
κάτωθι µειοδότες, κατά είδος, οι οποίοι προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά συµµετοχής, πληρούν τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι 
δε οικονοµικές τους προσφορές είναι συµφέρουσες, ως εξής: 

1. Για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης: στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα 
παράδοσής του. 
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2. Για την προµήθεια 80.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης: στην  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ, 
µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, 
την ηµέρα παράδοσής του και  

3. Για την προµήθεια λιπαντικών: στον ΛΕΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ µε συνολικό ποσό προσφοράς  
13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για το έτος 2013 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 

ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας»  (αρ. διακήρυξης: 

7/2012).  

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 4η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ.37/1547/27-12-
2012, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του επαναληπτικού δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. 7/2012 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. 
πρωτ: 112662/3992/14-12-2012), µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2)  Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4)  Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και 
∆υτικής Μακεδονίας. 

5) Γιαµάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια, 
παρουσία των διαγωνιζοµένων, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 
ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 ΑΤΕ bank 
 Αριθµ: 1238110008324 
 Ποσό: 750,00  € 

Κατατέθηκε 
και είναι πλήρης 

 
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

MARFIN EGNATIA BANK 
Αριθµ: 402/∆000000029401/MD1300300007 
 Ποσό: 1.250,00  € 

Κατατέθηκε 
και είναι πλήρης 

3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ 
 ΑΤΕ bank 
 Αριθµ: 3078110011787 
 Ποσό :  6.250,00  € 

Κατατέθηκε 
και είναι πλήρης 

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προέκυψε ότι κατατέθηκαν όλα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά από την αρ. 7/2012 διακήρυξη, τα οποία κρίνονται  αποδεκτά.  

2.  Τεχνικές προδιαγραφές 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι των τεχνικής προσφορών των 
διαγωνιζοµένων προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. Η επιτροπή µετά τον 
παραπάνω έλεγχο κρίνει αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς 
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διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα προσφερόµενα 
είδη. 

3.  Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 
προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και στην 
καταγραφή τους ως εξής: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

(Ποσοστό έκπτωσης στα % 
επί της µέσης 

διαµορφούµενης τιµής) 

Συνολικό       
Ποσό        

Προσφοράς 

1 ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Λιπαντικά - 
13.468,50 € 
(µε Φ.Π.Α.) 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Βενζίνη 0,00 % - 

3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ Πετρέλαιο Κίνησης 0,00 % - 

 
Για το µέρος του διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά.   

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη: 

1) Το γεγονός ότι η Π.Ε. Πρέβεζας διενήργησε δύο διαγωνισµούς τηρώντας τους 
προβλεπόµενους κανόνες δηµοσιότητας, µε στόχο την τήρηση της αρχής της διαφάνειας του 
διαγωνισµού  και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού προς διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, µε τη δηµοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης: 

� στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 823/∆∆Σ/21-12-2012). 

�  σε δύο οικονοµικές εφηµερίδα των Αθηνών (Γενική των ∆ηµοπρασιών –Ηχώ των 
∆ηµοπρασιών). 

�  σε τρείς τοπικές εφηµερίδες (Τοπική Φωνή-Βήµα της Πρέβεζας-Φωνή του Αγρότη).  

� την ανάρτησή της στο ∆ιαδίκτυο (Α∆Α: Β4ΜΛ7Λ9-40Α). 

� την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της  Π.Ε. Πρέβεζας.  

2) Ότι οι όροι της εν λόγω ∆ιακήρυξης είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια και δεν περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού. 

ε) Το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια προηγούµενων διαγωνισµών οι οικονοµικές προσφορές 
που υποβάλλονταν κυµαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα. 

Κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και προτείνει: 

1)  Την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση της προµήθειας, ως κατωτέρω: 

� ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:  Για την προµήθεια λιπαντικών µε συνολικό ποσό προσφοράς  
13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

� ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ:  Για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης µε ποσοστό έκπτωσης 
0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής 
του. 

� ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ:  Για την προµήθεια 80.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την 
ηµέρα παράδοσής του. 
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2)   Ως προς το µέρος του διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης, 
αυτός κηρύσσεται άγονος, καθότι ουδεµία προσφορά κατατέθηκε, τόσο στον αρχικό 
διαγωνισµό, όσο και στον παρόντα επαναληπτικό και προτείνεται η προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της προκήρυξης και δηµοσίευση 
νέας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρ. 12, εδ. δ και παρ. 13, υποπαρ. Ι, εδ. β, του 
άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 

 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής 
και υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλόγηρος Απόστολος 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Χαρµαντά Αγγελική 

 
 

2. Γεωργίου Χαρίλαος 

 

3. Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος 

 
4.  Γιαµάς Ιωάννης 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - II 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  
Πρέβεζας»  (αρ. διακήρυξης: 7/2012).  

 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ.37/1547/27-12-
2012, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Επαναληπτικού ∆ηµόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη σύµφωνα µε την 
αρ. 7/2012 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 112662/3992/14-12-2012), µε τίτλο: 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  
Πρέβεζας».  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3) Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4) Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
και ∆υτικής Μακεδονίας. 

5) Γιαµάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας. 

∆εδοµένης της παρουσίας όλων των µελών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος αυτής 
εισηγήθηκε στην επιτροπή τονίζοντας τους λόγους που καθιστούν επείγουσα την ολοκλήρωση 
του διαγωνισµού και την υπογραφή των συµβάσεων, ιδίως για το µέρος αυτού που αφορά την 
προµήθεια πετρελαίου κίνησης, καθώς λόγω της έλλειψης καυσίµων, τα µηχανήµατα έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας παραµένουν ακινητοποιηµένα, καθυστερώντας σηµαντικά την εκτέλεση 
προγραµµατισµένων έργων και επί πλέον λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινοµένων θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί η λειτουργική τους ετοιµότητα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
και των σχετικών προβληµάτων στο οδικό δίκτυο του νοµού.  

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι όλα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης έχουν υποβληθεί από τους προσωρινούς 
µειοδότες, αποφάσισε οµόφωνα να προβεί στο άνοιγµα και τον έλεγχο αυτών.  

Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά καταγράφονται  στον παρακάτω πίνακα.   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, 

ΑΝΑΓΚ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠ/ΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ 

1 ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ.ΣΜΠΟΝΙΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή προτείνει την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

ΑΔΑ: ΒΕΙ67Λ9-Μ6Ν



 - 55 - 

«κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης», καθώς και 
στα προβλεπόµενα από τα άρθρα 6 και 15 της οικείας διακήρυξης και εισηγείται την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη οριστικών  µειοδοτών για 
την υλοποίηση της προµήθειας, ως εξής: 

� ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ:  Για την προµήθεια λιπαντικών µε συνολικό ποσό προσφοράς  
13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

� ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ:  Για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης µε ποσοστό έκπτωσης 
0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής 
του. 

� ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ:  Για την προµήθεια 80.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την 
ηµέρα παράδοσής του. 

 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής 
και υποβάλλεται στη ∆/νση  ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλόγηρος Απόστολος 

               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
4. Χαρµαντά Αγγελική 

 
 

5. Γεωργίου Χαρίλαος 

 

6. Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος 

 
4.  Γιαµάς Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 18ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την 
εκτέλεση του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας 
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. 1/2/06-01-2013 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 116518/4293/27-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 117778/4453/28-12-2012 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται, προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος 
προµηθειών, έτους 2012, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, τη συγκρότηση των 
προβλεποµένων συλλογικών οργάνων για θέµατα προµηθειών, από τους κληρωθέντες 
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υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει του Νο1/19-12-2012 Πρακτικού κλήρωσης, το 
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/17/11-01-2013) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές: Α) διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών (ανοιχτών και πρόχειρων), Β) Παραλαβής 
συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών και Γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την 
εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών, για το έτος 2013, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007, το άρθρο 176 του Ν. 
3852/1010, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/2012, τα άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999 
καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011,  

και ορίζει τα µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους:  

α) υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την 
αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) 
εγκυκλίου του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και 
αναφέρονται στο Νο1/19-12-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και  

β) εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και του 
Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 3306/77014/24-12-
2012 και 7505/04-01-2013 αντίστοιχα, έγγραφά τους, ως εξής: 

Α. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών  

1. ΤΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων – Ζωικής Παραγωγής µε ∆’ βαθµό, 
υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος, µε 
αναπληρωτή τον Γώγο Ηλία 

2. ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Π.Ε Γεωπόνων µε Β’  βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε αναπληρώτρια την ΒΕΡΜΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

3. ΠΑΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, µε αναπληρώτρια την ΚΩΤΣΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ  

Και για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

4. ΚΕΝΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου, ∆Ε ∆ιοικητικών - Γραµµατέων µε Ε’ βαθµό, µε 
αναπληρωτή τον ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ∆ιονυσίου, ΠΕ ∆/κού - Οικονοµικού µε Ε’ 
βαθµό, υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, ως 
εκπρόσωποι αυτής και  

5. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ,  µε αναπληρωτή τον ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟ, ως εκπρόσωποι του 
Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας. 

Β. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών 

1. ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ως πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον ΤΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΕ ∆/κού, 
µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, µε αναπληρωτή τον ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  

3. ΚΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ, µε αναπληρώτρια την ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 
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1. ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον ΒΑΖΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟ 

2. ΚΩΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, µε αναπληρώτρια την ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ  

3. ΤΣΟΥΜΕΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, µε αναπληρώτρια την ΤΣΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Οι ως άνω Επιτροπές ορίζονται για το χρονικό διάστηµα του έτους 2013. Σε περιπτώσεις που 
λόγω της φύσεως των διαγωνισµών, απαιτείται η συµµετοχή υπαλλήλων διαφορετικών 
ειδικοτήτων, µε σχετική απόφαση της Ο.Ε., δύναται να συµπληρώνεται  ή να τροποποιείται η 
σύνθεση των επιτροπών, τηρουµένων των προβλεπόµενων από το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011 διατάξεων.   
....................................................................................................................................................  
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 1  

 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα, την 19η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 08:00 π.µ., στο γραφείο του προϊσταµένου της 

∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού διενεργήθηκε  δηµόσια κλήρωση 

για την επιλογή µελών που συγκροτούν τα Συλλογικά Όργανα της 

διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων  διαγωνισµών, ανάθεσης, 

αξιολόγησης, παρακολούθησης, την παραλαβή  προµηθειών – 

υπηρεσιών – έργων, την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών. 

Η ως άνω διαδικασία διεξήχθη από την Μώκου Παναγιώτα , 

προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της 

∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού, παρουσία του υπαλλήλου 

Παπανδρέου Κωνσταντίνου  της ιδίας ∆/νσης. 

Στην διαδικασία παρευρέθησαν οι  Κόκορη Μελίνα και ∆ρίζης 

∆ηµήτριος υπάλληλοι του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη,  οι οποίοι 

από την κληρωτίδα στην οποία συµµετείχαν όλοι οι υπάλληλοι της 

ΠΕΘ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, ανέδειξαν  µε κλήρωση τα ονόµατα 

των  παρακάτω υπαλλήλων και οι οποίοι θα στελεχώσουν τις 

επιτροπές ως εξής: 

Α) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των 

προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών 

: 

ΑΔΑ: ΒΕΙ67Λ9-Μ6Ν



 - 60 - 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΤΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΕΡΜΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

3 ΠΑΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΤΣΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 

 

Β)Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1        ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3       ΚΑΤΣΙΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

 

ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Γ)Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΒΑΖΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΚΩΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ               ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ 

3 ΤΣΟΥΜΕΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

 

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΩΚΟΥ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 

                

ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΕΤΗ  ΚΟΚΟΡΗ                                   ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΙΖΗΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 19ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 116061/4898/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο επαρχιακό 
δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων και έγκριση των 
σχετικών δαπανών για την πληρωµή εργασιών που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα 
οι αντίστοιχοι δικαιούχοι.     

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)}. 

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 και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθ. πρωτ. 116061/4898/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., τα οποία εργάσθηκαν από τις 19-12-2012 
για την αποκατάσταση βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο 
Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό 
(περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων. 

10. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, ήτοι:  

Α) Την εισήγηση που υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 116068/4900/21-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 869/39/04-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε., µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, εργασιών για 
αποκατάσταση βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, σε µηχάνηµα το οποίο εργάστηκε από 
19-12-2012 όπως αναλυτικά φαίνεται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση και  

Β) Την εισήγηση που υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1113/49/04-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 1590/42/07-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε., µε 
την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών 
από 19-12-2012, για την αποκατάσταση βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο 
επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, 
στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω 
καιρικών συνθηκών, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν για την αποκατάσταση 
βατότητας ή και ορατότητας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. 
Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, την 24-10-2012, καθώς και στην αριθµ. 1/8/11-01-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής – προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός σχεδιασµός 
και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε 
τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως 
Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή 
ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/18/11-01-2013) 

Α. Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 19-12-2012, λόγω της ανάγκης άµεσης 
επέµβασης για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο 
επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας, εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 116061/4898/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές), που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 Λάµπρου Αλκιβιάδης ΜΕ 86521 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 
2 Λάµπρου Αλκιβιάδης ΜΕ 82762 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 
3 Λάµπρου Αλκιβιάδης ME 34152 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 
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Β. Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή 
εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας από καθιζήσεις – καταπτώσεις στο επαρχιακό 
δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι δικαιούχος, 
από 19-12-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε 
ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές), που 
απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 116061/4898/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι: 

∆απάνη € 4.960,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική δαπάνη € 6.100,00 µε ΦΠΑ (µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 5.704,00) στον Λάµπρου Αλκιβιάδη, ο οποίος 
εκτέλεσε τις ανωτέρω εργασίες από 19 έως 23-12-2012 α) µε το αριθµ. ΜΕ 34152 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (36 ώρες εργασίας Χ € 60,00 ανά ώρα εργασίας = 2.160,00 € πλέον ΦΠΑ 
23%) β) µε το αριθµ. ΜΕ 82762 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (19 ώρες εργασίας Χ € 100,00 ανά 
ώρα εργασίας = 1.900,00 € πλέον ΦΠΑ 23%) και γ) µε το αριθµ. ΜΕ 86521 ιδιωτικό µηχάνηµα 
έργου (18 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας = 900,00 € πλέον ΦΠΑ 23%). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 20ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων βροχοπτώσεων, 
που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
115709/4892/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθµ. 37/1559/27-12-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.       

  

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 και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 115709/4892/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., τα οποία εργάσθηκαν από τις 20-12-2012 
για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου 
λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων (βροχοπτώσεων), δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό 
(προωθητήρα γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω 
προβληµάτων.   

10. Την αριθµ. 37/1559/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον ∆ήµα ∆ηµήτριο, της εκτέλεσης εργασιών από 20-12-2012, για την αποκατάσταση 
βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων καιρικών 
φαινόµενων (βροχοπτώσεων), σύµφωνα µε την αριθµ. 115709/4892/21-12-2012 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (προωθητήρα 
γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1073/48/04-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 1589/41/07-01-2013 στον φάκελο 
1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την 
πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών από 20-12-2012, για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων 
(βροχοπτώσεων), σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, 
στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω 
καιρικών συνθηκών, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν για την αποκατάσταση 
βατότητας ή και ορατότητας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. 
Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, την 24-10-2012, καθώς και στην αριθµ. 1/8/11-01-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής – προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός σχεδιασµός 
και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε 
τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως 
Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή 
ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/19/11-01-2013) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή εργασιών 
για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω 
έντονων καιρικών φαινόµενων (βροχοπτώσεων), που εκτέλεσε σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης ο κάτωθι δικαιούχος, από 20-12-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 

ΑΔΑ: ΒΕΙ67Λ9-Μ6Ν



 - 66 - 

Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (προωθητήρα 
γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 115709/4892/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και την αριθ. 37/1559/27-12-2012 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι: 

∆απάνη € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική δαπάνη € 1.845,00 µε ΦΠΑ (µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 1.725,00) στον ∆ήµα ∆ηµήτριο, ο οποίος 
εκτέλεσε τις ανωτέρω εργασίες από 20 έως 22-12-2012, µε το αριθµ. ΜΕ 121876 προωθητήρα 
γαιών (25 ώρες εργασίας Χ € 60,00 ανά ώρα εργασίας = 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23%). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της 
Περιφέρειας.». 
............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση µετάθεσης συµβατικού χρόνου παράδοσης υλικών προµήθειας περίφραξης 
και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου, αναδόχου Γεωργίου Γκέκα, µέχρι την 30-03-
2013.  
 
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 αριθµ. 92795/37739/16-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού 
παγοδροµίου».   

7. Την αριθµ. 30/1219/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και Β) οι όροι της 
διακηρύξεως του, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 93025/7050/16-10-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής θα 
αποτελέσει την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω πρόχειρου 
διαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού 
παγοδροµίου», του ιδίου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 33/1322/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 05-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
στον Γεώργιο Γκέκα, και στην τιµή των € 390,00 ανά µέτρο µήκους, για την περίφραξη του 
παγοδροµίου και € 5.200,00 ανά τεµάχιο, για τον ειδικό συλλέκτη διανοµής ψυκτικού 
υγρού παγοδροµίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε η σύναψη 
σύµβασης µε τον ανωτέρω µειοδότη. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2666/410/10-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2961/100/10-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. Σας κοινοποιούµε την από 
10/01/2003 σχετική αίτηση του αναδόχου του διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου 
«προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», Γκέκα Χρ. Γεώργιου, µε 
την οποία αιτείται τη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ανωτέρω υλικών, 
έως, το αργότερο, 30 Μαρτίου 2013 και σας παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 § 5 του Π.∆. 118/07. Η σχετική σύµβαση για την 
υλοποίηση του παραπάνω υποέργου, προϋπολογισµού 55.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου», υπογράφηκε την 23/11/2012, µεταξύ του αναδόχου του σχετικού 
διαγωνισµού, Γκέκα Χρ. Γεωργίου και του Περιφερειάρχη Ηπείρου και η παράδοση των 
ειδών ορίζεται σε 2 (δύο) µήνες, το αργότερο, από την υπογραφή της, ήτοι 23/01/2013.».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/20/11-01-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 § 5 του Π.∆. 118/07, τη µετάθεση του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», αναδόχου 
Γεωργίου Γκέκα, µέχρι την 30-03-2013, δεδοµένου ότι συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, 
σύµφωνα και µε τη σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής του 
σχετικού διαγωνισµού, που περιλαµβάνεται στο από 10-01-2013 Πρακτικό της, το οποίο 
αναφέρει επί λέξει τα εξής:  

«…. Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η 
του µηνός Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 

π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού 
παγοδροµίου», προϋπολογισµού 55.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 
1. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, ως πρόεδρος, 
2. Μπούµπα Ευτυχία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 
3. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 
 Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωµοδότηση επί του αιτήµατος του αναδόχου του 
σχετικού διαγωνισµού, για τη µετάθεση του συµβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των 
υλικών του ανωτέρω έργου, που αφορά την προµήθεια χαλύβδινης περίφραξης ENGISPOND 
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METAL  LP / 503 / P, καθώς και πλήρους συλλέκτη διανοµής ψυχρού στο επίπεδο πίστας, PS 
90 * 3/4". 
 Σύµφωνα µε το ανωτέρω αίτηµα, τα ανωτέρω πρέπει να εγκατασταθούν στην πίστα του 
παγοδροµίου Μετσόβου, η οποία βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. 
 Για την εγκατάσταση τους πρέπει να ολοκληρωθούν άλλες εργασίες, πέραν της 
σύµβασης του παρόντος έργου. 
 Λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και της παρατεταµένης χιονόπτωσης δεν είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση της προµήθειας στην παρούσα φάση. 

 Η επιτροπή, µετά από διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών της και ανταλλαγή 
απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της και 
2) το γεγονός ότι το σχετικό αίτηµα του προµηθευτή υπεβλήθη εµπρόθεσµα και πριν τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
αποφάσισε οµόφωνα ότι στην προκειµένη περίπτωση, συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί 

λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών και ως εκ τούτου, πρέπει να µετατεθεί ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-
παράδοσής τους, έως, το αργότερο, 30 Μαρτίου 2013, όπως ζητάει ο προµηθευτής, µε το 
σχετικό αίτηµα του. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. ….». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
σκεπτικό που οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Οικονοµική 
Επιτροπή είχαν διατυπώσει και στη λήψη των σχετικών αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
26/1074/13-09-2012 και 30/1219/24-10-2012 αποφάσεων της Ο.Ε., για την έγκριση 
διενέργειας των άλλων υποέργων του έργου «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου». 
..................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της 
είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 
2013.  

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 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2607/51/10-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2963/101/10-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία διαβιβάζεται κατάσταση υπαλλήλων της υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις 
υπηρεσιακές µεταβολές της Υπηρεσίας, προκειµένου να συγκροτηθούν οι  Επιτροπές 
διενέργειας διαγωνισµών έργων προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του 
Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/21/11-01-2013) 
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Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της 
είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2013, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στο εν λόγω 
συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό των µελών του, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατσιµπόκης Κωνσταντίνος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  
2. Λογοθέτης Γεώργιος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
3. Μπούρας Χαράλαµπος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
4. Ιωάννου Νικόλαος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
5. Ουρανία Κονταράτου Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
6. Σοφία Παπαγεωργίου Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
7. Σοφία Γιουµατζίδου Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός  
8. Ευάγγελος Γάκης Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός  
9. Πέτρος Βρέλλης Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

10. Γλυκερία Βαγγελάκη Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 
11. Χαρίλαος Γεωργίου Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 
12. Αθηνά Λάζαρη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  
13. Ευαγγελία Μπόµπορη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
14. Ερωτόκριτος ∆ράκος Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
15. Ελένη Κατωπόδη ∆.Ε.  Τεχνικός Εργοδηγός ∆οµικών Έργων 
16. Αθανάσιος Λέκκος Τ.Ε. Εργοδηγός 
17. Θεοδοσία Κλεισούρα Τ.Ε. Εργοδηγός  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), θα ασκεί 
καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ  
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. 
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, µετά από δηµόσια κλήρωση που θα διενεργεί η 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), 
της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της 
αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2776/8/10-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2966/102/10-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε 
την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 
2006ΕΠ0300010 και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2772/7/10-01-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Να προβλεφθεί και κονδύλιο για 
τελική ασφαλτόστρωση, ώστε να αποφευχθούν φθορές από την ύπαρξη µόνο της 
ισοπεδωτικής, δεδοµένου ότι η δαπάνη, βάση του προϋπολογισµού, για την ασφαλτική 
ισοπεδωτική στρώση είναι € 1.200,00 και υποθέτουµε ότι τόση θα είναι και η δαπάνη για 
την ισοπεδωτική.». Με την ως άνω παρατήρηση – τοποθέτηση, συµφώνησε και το µέλος 
της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/22/11-01-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 2006ΕΠ0300010, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
2776/8/10-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. πρωτ. 2772/7/10-01-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής 
Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-03-2013.  

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2752/6/10-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 2967/103/10-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την µε αριθµ. πρωτ. 97951/2032/01-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά 2η παράταση συνολικής προθεσµίας έως την 17-03-2013 για 
τους ακόλουθους λόγους: - άσχηµες καιρικές συνθήκες - καθυστέρηση έγκρισης ΑΠΕ µε 
νέες εργασίες - οικονοµική κρίση - απαίτηση για προεξόφληση προµηθειών υλικών. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι «…Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τα επιχρίσµατα του κτιρίου, έχει 
γίνει µεγάλο µέρος των χρωµατισµών, έχει τοποθετηθεί το µεγαλύτερο µέρος των 
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δαπέδων. Έχουν τοποθετηθεί κατά το µεγαλύτερο τµήµα τα αλουµίνια και έχει 
ολοκληρωθεί το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης και κατά το µεγαλύτερο µέρος οι σωληνώσεις 
καλωδιώσεις της υδραυλικής εγκατάστασης …. Με το µε αριθµό 5339/18-12-2012 
έγγραφο της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνεται η  
σύµφωνη γνώµη της για την χορήγηση της αιτούµενης παράτασης γιο το έργο του 
θέµατος…» και εισηγείται την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου του 
θέµατος µέχρι 17-03-2013, επειδή « …. 1. Κατά τον µήνα Οκτώβριο του 2012 είχαµε 
έντονες βροχοπτώσεις, µε συνέπεια να καθυστερήσουν οι εργασίες εξωτερικών 
χρωµατισµών του κτιρίου. 2. Η οικονοµική κρίση δηµιουργεί όντως πρόσθετα προβλήµατα 
στον ανάδοχο, αφού πλέον είναι υποχρεωµένος να προεξοφλεί τα υλικά που 
προµηθεύεται Επειδή λοιπόν οι παραπάνω αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται βάσιµοι και 
Επειδή κατά τον µήνα Νοέµβριο, µετά από έγγραφα της ∆/νουσας Υπηρεσίας, 
διαπιστώθηκε από την επίβλεψη, επίσπευση των εργασιών, µε την παρουσία αρκετών 
συνεργείων, µε αποτέλεσµα να προχωρήσουν σηµαντικά οι εργασίες επιχρισµάτων, 
χρωµατισµών και οι ηλεκτρολογικές εργασίες.  ….».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν τα εξής: «Να µην υπάρξουν καθυστερήσεις 
στις εγκρίσεις των Α.Π.Ε. και στις απαιτούµενες ενέργειες των Υπηρεσιών.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/23/11-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», 
αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, µέχρι την 17-03-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 5339/18-12-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 17-03-2013. 
............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσµατος της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά 
Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 220.000,00 µε ΦΠΑ και έγκριση επαναδηµοπράτησης του έργου 
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.    

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

9. Την αριθµ. 27/1123/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 83122/1751/18-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 83620/1763/19-09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
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και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε δε και η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 2983/9/10-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3000/106/10-01-2013 
στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα για το 
έργο του θέµατος: Α) το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού, Β) Εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την ακύρωση του αποτελέσµατος της 
∆ηµοπρασίας και Γ) Γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία, υπέρ της έγκρισης 
ακύρωσης της δηµοπρασίας και εισηγείται την έγκριση ακύρωσης του αποτελέσµατος 
∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος και της έγκρισης δηµοπράτησής του, µε τα ίδια 
συµβατικά τεύχη. 
Α) Σύµφωνα µε το από 05-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος, που διενεργήθηκε την 30-10-2012, µετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε από την 
Επιτροπή ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Μετά 
την παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων κατά της Ανακοίνωσης του 
Προέδρου της Ε.∆., κατά την οποία δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την «Καπρινιώτης Βασίλειος & ΣΙΑ ΟΕ / Ε∆Ε», 
µε έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των τιµών του τιµολογίου.  
Β) Στην αριθµ. πρωτ. 99536/3761/05-11-2012 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την ακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, αναφέρονται τα εξής: «…. Στις 30-10-2012 διεξήχθη η δηµοπρασία του θέµατος 
µε προϋπολογισµό 220.000 €. Μετά την ολοκλήρωση της κατά νόµο διαδικασίας προέκυψε 
µειοδότης ο κύριος Καπρινιώτης Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε /Ε.∆.Ε    µε ποσοστό έκπτωσης 
4% επί των τιµών του τιµολογίου. Η πίστωση για την δηµοπρασία αυτή είναι από το 
ταµειακό υπόλοιπο που έχει η Π.Ε Θεσπρωτίας από το λογαριασµό του Τ.Ε.Ο. Επειδή στην 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βρίσκετε η χώρα µας και κατ’ επέκταση η 
Περιφέρεια, Επειδή το ποσοστό έκπτωσης 4% είναι υπερβολικά µικρό για το εύρος του 
έργου και επειδή σε αντίστοιχα έργα το ποσοστό της έκπτωσης κυµαίνεται γύρω στα 20 -
25% τουλάχιστον. Σε πρόσφατα δηµοπρατηθέν έργο την 7-11-2012 µε αντικείµενο 
επέκταση γέφυρας (µε µεγάλο βαθµό κατασκευαστικής δυσκολίας) προϋπολογισµού 
132.000 ευρώ δόθηκε έκπτωση 36% Παρακαλώ να γνωµοδοτήσετε θετικά για την 
ακύρωση της δηµοπρασίας «Προστατευτικά στηθαία-συντήρηση επαρχιακού οδικού 
δικτύου  Π.Ε Θεσπρωτίας» ….». 

Γ) Στη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης 
ακύρωσης της δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο αριθµ. 
10/07-12-2012 (Θέµα 1ο Ε.Η.∆.) Πρακτικό του, αναφέρονται τα εξής: «….Το Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων, αφού έλαβε υπόψη 1. Την εισήγηση του εισηγητή, η οποία έχει ως 
ακολούθως: …… 2. Την σχετική αλληλογραφία η οποία ήταν συνηµµένη στην εισήγηση 
του εισηγητή ….. 3. Αφού άκουσε τις απόψεις σχετικά µε το θέµα  του κ. Σακκά Ιωάννης, 
ο οποίος παρέστη στο Συµβούλιο ως εισηγητής …. γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία Υπέρ 
της έγκρισης ακύρωσης της δηµοπρασίας «Προστατευτικά στηθαία-συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Θεσπρωτίας», για τους λόγους που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση. Μειοψήφησαν τα τακτικά µέλη: • κ. Παναγιώτης Σαρακατσάνος ο 
οποίος δήλωσε: «Αποχωρώ από τη συνεδρίαση για το 1ο θέµα, διότι τα έγγραφα που ήλθαν 
στο Π.Τ.Σ.∆.Ε. ήταν ανυπόγραφα άρα για µένα άκυρα και έπρεπε να έχουµε γνώµη από το 
Νοµικό της Περιφέρειας. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη είναι χωρίς καµία δικαιολογία. 
Το Συµβούλιο έχει επανειληµµένα πάρει θέση για τέτοιες περιπτώσεις και όλες οι 
εργοληπτικές Οργανώσεις είναι αντίθετες µε τις ακυρώσεις έργων µε µικρές εκπτώσεις χωρίς 
καµία αιτιολογία. Πρέπει κάποτε να εφαρµόζονται και οι νόµοι. Η Περιφέρεια Ηπείρου στο 
Νοµό Ιωαννίνων ενέκρινε όλες τις δηµοπρασίες µε µικρότερες εκπτώσεις» • και η κα Ελένη 
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Μαλάτου, η οποία δεν αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας επειδή δεν είναι 
αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη ως προς τους λόγους για τους οποίους το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης είναι µη ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και θεωρεί 
ικανοποιητικό το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (4,00%), λαµβάνοντας υπόψη το είδος 
και τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών του έργου, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης βρίσκεται εντός των ορίων κάτω του 12% (άρθρο 35 
παρ. 2 του Ν. 3669/08), πέραν του οποίου απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης του έργου….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 1/24/11-01-2013) 

− Την έγκριση ακύρωσης του αποτελέσµατος της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µε τίτλο «Προστατευτικά Στηθαία - 
Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
220.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε το από 05-11-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο «Καπρινιώτης 
Βασίλειος & ΣΙΑ ΟΕ / Ε∆Ε», µε έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των τιµών του 
τιµολογίου,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2(β) του Ν. 3669/2008, επειδή η οικονοµική 
προσφορά του τελικού µειοδότη κρίνεται µη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ακύρωση 
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, επειδή « … στη δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας και κατ’ επέκταση η Περιφέρεια … το 
ποσοστό έκπτωσης 4% είναι υπερβολικά µικρό για το εύρος του έργου και επειδή σε 
αντίστοιχα έργα το ποσοστό της έκπτωσης κυµαίνεται γύρω στα 20 -25% τουλάχιστον. Σε 
πρόσφατα δηµοπρατηθέν έργο την 7-11-2012 µε αντικείµενο επέκταση γέφυρας (µε µεγάλο 
βαθµό κατασκευαστικής δυσκολίας) προϋπολογισµού 132.000 ευρώ δόθηκε έκπτωση 36% 
…» και βάσει της γνωµοδότησης του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης ακύρωσης της δηµοπρασίας του έργου, όπως 
αυτή  διατυπώθηκε στο αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 1ο Ε.Η.∆.) Πρακτικό του.  

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του ανωτέρω έργου, µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε 
το εξής σκεπτικό: «∆εν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη η εισήγηση για την ακύρωση της 
δηµοπρασίας, καθότι  το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 4,00% είναι εντός των ορίων 
του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 3669/08 πέραν του οποίου απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης του έργου.». 

............................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

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 εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 360/10-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2969/104/10-01-2013 στον 
φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. Προκειµένου να 
γίνει πιστοποίηση του συστήµατος  διαχείρισης ποιότητας  κατά ISO 9001  παρακαλούµε  
όπως εγκρίνετε σε πρώτη φάση  τα παρακάτω  ποσά  που είναι απαραίτητα, Ήτοι: 
1)4.000,00€ για σύµβουλο ποιότητας 2)1.500,00€ για διακρίβωση µηχανηµάτων 
3)1.000,00€ για επιθεώρηση 4)  500,00€ για συντήρηση, Σύνολο 7.000,00€ Η δαπάνη 
βαρύνει τις πιστώσεις του  προϋπολογισµού έτους 2013 και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 072 και 
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ΚΑΕ 0899<<Λοιπές Ειδικές Αµοιβές>>. Εισηγούµαστε την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του 
τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της Π.Ε. Άρτας, στην εταιρία PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, στο ποσό των € 3.690,00 µε Φ.Π.Α., της οποίας η προσφορά 
είναι η συµφερότερη, µε βάση την συλλογή προσφορών που διενήργησε το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/25/11-01-2013) 

Α. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 
κατά ISO 9001, του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ως εξής:  

1. € 4.000,00 για σύµβουλο ποιότητας   

2. € 1.500,00 για διακρίβωση µηχανηµάτων 

3. € 1.000,00 για επιθεώρηση 

4. €    500,00 για συντήρηση 

Σύνολο €  7.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 0899 
«Λοιπές Ειδικές Αµοιβές», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 
2013. 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην εταιρεία «PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», στο ποσό των € 3.690,00 µε Φ.Π.Α., της οποίας η προσφορά 
είναι η συµφερότερη, βάσει της διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησε το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «PlanTech Ε.Π.Ε. 
Πληροφορική & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», ως εξωτερικού συνεργάτη για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, µε ποσό  € 3.690,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του 
ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Ειδικές Αµοιβές», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 2013. 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη 
της Π.Ε. Πρέβεζας, για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος 
Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας.   

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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3014/13/10-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3029/112/10-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  

« …. Στα πλαίσια των υφιστάµενων διατάξεων για τη λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. και προκειµένου να 
συνεχιστεί η διακοπείσα λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας απαιτείται η διακρίβωση και η 
πιστοποίηση του σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008.  Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.) για το τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το 
παραπάνω πρότυπο και στη συνέχεια η υπηρεσία να προετοιµαστεί για την επερχόµενη 
πιστοποίηση, απαιτείται η συνεργασία ενός εξειδικευµένου εξωτερικού συνεργάτη.  
Οι υποχρεώσεις του συνεργάτη θα είναι συνοπτικά οι παρακάτω: 
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� Καταγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και καταγραφή του διαθέσιµου 
εξοπλισµού.  

� Προτάσεις για εναρµόνιση της παραγωγικής διαδικασίας µε τους κανόνες ορθής βιοµηχανικής 
πρακτικής και υγιεινής πρακτικής (GMP, GHP). Προτάσεις βελτίωσης εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού  

� Σύνταξη Μελέτη εφαρµογής  
� Σύνταξη της τεκµηρίωσης του Σ.∆.Π. (∆ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα.) και Εκπαίδευση 
του Προσωπικού.  

� Εφαρµογή, επιθεώρηση του συστήµατος – διορθωτικές ενέργειες.  
� Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση της εταιρείας σας από το διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 
Η υπηρεσία µετά από έρευνα αγοράς σε σχέση µε την απαιτούµενη παροχή υπηρεσιών έλαβε δύο 
οικονοµικές προσφορές από τις εταιρίες PlanTech E.Π.Ε. και QAC Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, µε 
ύψος προσφοράς 3.000€ συν Φ.Π.Α και 3.200 συν Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Οι προσφορές συνοδεύουν 
την παρούσα εισήγηση. 
Με βάση τις παραπάνω προσφορές και προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επαναλειτουργία του ∆ηµοσίου Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας, παρακαλούµε : 
Α) Για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000 € συν Φ.Π.Α. και  
Β) την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών και 
Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας στην εταιρία PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, 
στο ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) συν Φ.Π.Α. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, του οικονοµικού έτους 
2013 (Ε.Φ. 072- Κ.Α.Ε. 0899). ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/26/11-01-2013) 

Α. Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) του οικονοµικού έτους 2013 (ΕΦ 072 - 
ΚΑΕ 0899), για την ανάπτυξη του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.) για το Τµήµα ΚΤΕΟ 
της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, στα πλαίσια των υφιστάµενων 
διατάξεων για τη λειτουργία των ΚΤΕΟ και προκειµένου να προετοιµαστεί η επερχόµενη 
πιστοποίηση, βάσει της ως άνω διακρίβωσης. 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Πρέβεζας, για 
την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, στην εταιρεία «PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & Συµβουλευτικές 
Υπηρεσίες», στο ποσό των € 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α., της οποίας η οικονοµική προσφορά είναι η 
συµφερότερη, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «PlanTech Ε.Π.Ε. 
Πληροφορική & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», ως εξωτερικού συνεργάτη για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε ποσό  € 3.690,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 - ΚΑΕ 
0899, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) του οικονοµικού έτους 2013. 
........................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας 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. 1/2/06-01-2013 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. 37/1557/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 10.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071 
(Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Τοµέας ∆ιάφορα) και ΚΑΕ 9779049 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά 
στην αναβάθµιση και πιστοποίηση του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 3377/295/11-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3405/119/11-01-
2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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« …. Βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί για την ορθή λειτουργία 
των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ µε τις Υ.Α. αριθµ. 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466/Β/3-5-2012) και 
την τροποποιητική αυτής αριθµ. 55332/5732/28-12-2012 (ΦΕΚ 3469/Β/28-12-2012) και την 
ανάγκη να γίνει πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, σας 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 1) την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού 
συνεργάτη στην εταιρία QAC Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος για την Ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 του Τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, και 2) 
το σχέδιο της προτεινόµενης σύµβασης για την ανάθεση του έργου. Η δαπάνη αυτή θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του προγράµµατος ΚΑΠ (ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ), 
και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 071 και ΚΑΕ 9779049. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/27/11-01-2013) 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη, για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των όρων και προϋποθέσεων που 
έχουν καθοριστεί για την ορθή λειτουργία των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ µε την Υ.Α. αριθµ. 
20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466/Β/3-5-2012) και την τροποποιητική αυτής αριθµ. 
55332/5732/28-12-2012 (ΦΕΚ 3469/Β/28-12-2012), στην εταιρεία QAC (Quality Assurance 
Circle) Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, η οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ 
αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, ποσού € 3.200,00 πλέον ΦΠΑ 23%, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 071 (Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Τοµέας ∆ιάφορα) και ΚΑΕ 9779049 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και 

Β. Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία QAC (Quality Assurance Circle) 
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, ως εξωτερικού συνεργάτη για την Ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας µε ποσό  € 3.200,00 πλέον ΦΠΑ 23%, καθώς και το επισυναπτόµενο στην αριθµ. 
πρωτ. 3377/295/11-01-2013 εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σχέδιο 
σύµβασης για την ανάθεση παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ντέτσικας Κων/νος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 1/2013 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 έντεκα 
(11) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 
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:  

∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Ντέτσικας Κων/νος, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Πιστοποίηση ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.     

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. 37/1528/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
κατανοµή µέρους της πίστωσης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ», 
προϋπολογισµού και πίστωσης € 70.000,00 σύµφωνα µε την αριθµ. 5/27/28-05-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως εξής: 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ: 1.000,00 € 2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008: 
6.000,00 € 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008: 2.000,00 € και 4) ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ: 2.500,00 € ήτοι συνολική δαπάνη 11.500,00 €. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3410/747/11-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3408/120/11-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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« …. Στα πλαίσια των υφιστάµενων διατάξεων και συγκεκριµένα της παρ.11 του άρθρου 185 του 
Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82) για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται η πιστοποίηση του σύµφωνα µε 
το πρότυπο ISO 9001:2008. Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(Σ.∆.Π.) για το τµήµα Κ.Τ.Ε.Ο της Π.Ε. Ιωαννίνων σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο και στη 
συνέχεια η υπηρεσία να προετοιµαστεί για την επερχόµενη πιστοποίηση, απαιτείται η συνεργασία 
ενός εξειδικευµένου εξωτερικού συνεργάτη. Η υπηρεσία µετά από έρευνα αγοράς σε σχέση µε την 
απαιτούµενη παροχή υπηρεσιών έλαβε οικονοµικές προσφορές: Α) Για τον σύµβουλο ποιότητας 
από τις εταιρείες ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Χ. Συνοδινός Αρίστη Συµβουλευτική και 
QAC Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, µε ύψος προσφοράς 9000€ συν ΦΠΑ, 4500€ συν ΦΠΑ και 3000€ 
συν ΦΠΑ αντίστοιχα. Οι προσφορές συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Β) Για την πιστοποίηση 
του συστήµατος κατά ISO 9001:2008 από τις εταιρείες Κων/νος Παπακώστας, EBETAM-MIRTEC, 
και Q-CHECK, µε ύψος προσφοράς 800,0€ συν ΦΠΑ, 700€ συν ΦΠΑ και έξοδα µετακίνησης και 
700€ συν ΦΠΑ αντίστοιχα. Οι προσφορές συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Με βάση τις 
παραπάνω προσφορές και έχοντας υπόψη την έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου 
«∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ» µε την αριθµ. 37/1528/27-12-2012 απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την 
επαναλειτουργία του ∆ηµοσίου Κ.Τ.Ε.Ο Ιωαννίνων, παρακαλούµε: Α) την ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε.Ιωαννίνων για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε.  Ιωαννίνων στην εταιρία QAC 
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, στο ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) συν Φ.Π.Α. Β) την ανάθεση της 
παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε.Ιωαννίνων για την πιστοποίηση του συστήµατος 
κατά ISO 9001:2008 στην εταιρεία Q-CHECK, στο ποσό επτακοσίων ευρώ (700) συν Φ.Π.Α.. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 1/28/11-01-2013) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ», 
προϋπολογισµού και πίστωσης € 70.000,00 σύµφωνα µε την αριθµ. 5/27/28-05-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, και τη σχετική αριθµ. 37/1528/27-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής,  

Α. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε.  
Ιωαννίνων, στην εταιρεία QAC (Quality Assurance Circle) Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, η οποία υπέβαλε 
την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε ποσό € 3.000,00 πλέον 
ΦΠΑ και  

Β. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
Πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην εταιρεία Q-CHECK η 
οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε ποσό € 
700,00 πλέον ΦΠΑ.  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τις ανωτέρω εταιρείες QAC (Quality Assurance Circle) 
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος και Q-CHECK, ως εξωτερικών συνεργατών της Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
Ανάπτυξη και Πιστοποίηση αντίστοιχα, του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε ποσό € 3.000,00 
πλέον ΦΠΑ 23%, για την πρώτη και € 700,00 πλέον ΦΠΑ 23%.  
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Ντέτσικας Κων/νος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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