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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/26-03-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του µηνός 
Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 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. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 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. 
26390/957/21-03-2013 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).    

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

1. Απόφαση επί της από 12-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση 7 Χ.Α.∆.Α. των ∆ήµων ∆ωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου 
Ν.Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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2. Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  
Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-08-2013. 

5. Έγκριση του από 15-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

6. Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίµων 
θέρµανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών σύµβάσεων για το έτος 2013. 

7. Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών 
καθαρισµού του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό 
των Περιφερειών, σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών συµβάσεων για το έτος 
2013. 

8. Έγκριση ανάθεσης δροµολογίου για τη µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του 
έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο 
“MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – 
ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 
Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.  

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του 
έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε 
ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου. 

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

12. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

13. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη συµµετοχή τους σε 
σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 
από 27-3-2012 έως 29-3-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου 
µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.».  
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15. Έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

16. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το έτος 2013 ο οποίος κατέστη άγονος, και έγκριση απευθείας 
ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας Α) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου για την χερσαία ζώνη της Ηγουµενίτσας και Β) στο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και έγκριση 
σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων στο ∆.∆. Γαλατά και ∆.∆. Ριζοβουνίου», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

21. Έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

22. Έγκριση ανάθεσης εργασιών και προµήθειας εξοπλισµού-λογισµικού για την συντήρηση 
και αναβάθµιση της γραµµής ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε. Πρέβεζας για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά ISO 9001. 

23. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

24. Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013. 

25. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

26. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

27. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, Νάση Βαρβάρας και Λιόντου 
Βασίλειου, στα Ιωάννινα για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ – 
ΠΙΝΕΠ από 01/04/2013 έως 05/04/2013 µε θέµα «Ηλεκτρονική Γραµµατειακή 
Υποστήριξη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιµετώπιση κατολισθητικών 
φαινοµένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή - γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή - 
Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού  24.000,00 €. 

29. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
4069/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-10-12 (Α∆Α: Β4257Λ9-1Ω6) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, για την άρση καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο λόγω των έντονων 
καιρικών φαινοµένων που ξεκίνησαν την 27/10/12, µέχρι την αποκατάσταση της 
βατότητας. 
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30. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
4480/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-11-12 (Α∆Α Β4ΣΤ7Λ9-ΒΧΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, για την άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας από τις 29/11/12, 
από έντονα φαινόµενα κατολισθήσεων, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας. 

31. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
4612/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/5-12-12 (Α∆Α: Β45Χ7Λ9-ΝΧΕ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, 
παγετός, µεταφορά άλατος) από 5-12-12, από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας. 

32. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/12-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών 
µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος 
της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. 

33. Έγκριση των Πρακτικών Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-03-
2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την 
οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013, προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

34. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης, της Αλεξάνδρας Σιάµπαλη, σπουδάστριας του 
Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής ∆ιοίκησης και 
Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

35. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

36. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

37. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

38. Έγκριση δαπάνης ποσού € 400,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Άρτας, για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας. 

39. Έγκριση του αριθµ. 1/08-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

40. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας. 

41. Έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή του στη διηµερίδα που διοργανώνεται από την Ειδική 
Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), στις 26 και 27-03-2013, 
µε θέµα την υλοποίηση και διαχείριση έργων διαχείρισης απορριµµάτων µέσω Σ∆ΙΤ, µε 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Σηµειώνεται ότι µετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη 
όλων των µελών της, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης για το 14ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου 
γραφείου µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.».», το οποίο θα 
επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση. 
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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 δαπάνης για την προβολή τηλεοπτικών ενηµερωτικών µηνυµάτων για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση της λύσσας και του µελιταίου πυρετού στην Περιφέρεια 
Ηπείρου. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-07-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου 
«ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», µέχρι την 31-07-2013. 

4. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες-Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

5. Έγκριση µετακίνησης της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα 
«Επιθεώρηση συστηµάτων αυτοελέγχου – HACCP AUDITINGί» που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ 
από 01/04/2013 έως 05/04/2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 11-03-
2013 συνεδριάσεως.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Απόφαση επί της από 12-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση 7 Χ.Α.∆.Α. των ∆ήµων ∆ωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν. 
Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
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», καθώς και του Π.∆. 
7/2013. 

6. Την από 12-02-2013 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέµατος (αντίγραφο 
συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 13849/1333/19-03-2013 εισήγηση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. µε την οποία 
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επιβλήθηκε στον ανάδοχο, ειδική ποινική ρήτρα 3.268,67 €, σύµφωνα µε το άρθρο 52, 
παρ.6 του Ν.3669/2008, για την εκπρόθεσµη υποβολή της τελικής επιµέτρησης. 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 12-02-2013 ένστασή της, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής: 

« ……. ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά της παραπάνω µε αριθµό πρωτ. Οικ. 11375/1085/05.02.2013 
πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι βλαπτική των εννόµων συµφερόντων µας για 
τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους: 
Ως προς τους ουσιαστικούς λόγους: 
Όλες οι συµβατικά προβλεπόµενες εργασίες του έργου «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.∆.Α. των 
∆ήµων ∆ωδώνης. Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν. Ιωαννίνων» περαιώθηκαν εµπρόθεσµα 
στις 28-02-2010. Η βεβαίωση περαίωσης εγκρίθηκε από τη ∆/σα στις 16/05/2011 δηλαδή 
περίπου 15 µήνες µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ.5 όπως επίσης και µε το άρθρο71 παρ.2 του Ν.3669/2008 
αναφέρεται ότι: «...∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί µέρους 
επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση»...» Σηµείωση 663 «Πρέπει η Τελική 
Επιµέτρηση να υποβάλλεται µετά την Βεβαίωση Περαίωσης. Πρόβληµα γεννάται για το πότε 
επιβάλλεται η τελική επιµέτρηση στην περίπτωση που η βεβαίωση περαίωσης υπογράφεται 
µετά την διαδικασία 71 παρ. 2 του παρόντος (όταν η βεβαίωση περαίωση εκδίδεται µετά την 
εµπρόθεσµη αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων). - ∆ηλαδή όταν η βεβαίωση περαίωσης 
αναγράφει προγενέστερη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των εργασιών από την έκδοση της όπως 
στην περίπτωσή µας – Στην περίπτωση αυτή, κατά τον γράφοντα, ως ηµεροµηνία υποβολής 
Τελικής Επιµέτρησης πρέπει να λαµβάνεται εκείνη που πράγµατι υπογράφηκε η Βεβαίωση 
Περαίωσης (η µεταγενέστερη ηµεροµηνία) αλλά για το χρόνο συντήρησης να λαµβάνεται η 
ηµεροµηνία της Βεβαίωσης περαίωσης (η προγενέστερη ηµεροµηνία), διότι εφόσον το έργο έχει 
περαιωθεί και εκκρεµούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις, που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα 
του έργου, δεν υπάρχει λόγος να επιµηκυνθεί ο χρόνος της συντήρησης και της παραλαβής» 
Λαµβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις των δύο άρθρων και το γεγονός ότι η Τελική 
επιµέτρηση συντάχθηκε και υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, παρακαλούµε να επανεξετάσετε την εν 
λόγω απόφαση σας.  
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής και υποβάλλεται εµπρόθεσµα και 
παραδεκτά. 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  και µε τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων µας 
ΖΗΤΑΜΕ  Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση µας. 
Να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί ανάλογα η προσβαλλόµενη πράξη της ∆ιοίκησης 
για όλους τους βάσιµους και αληθείς λόγους που αναφέρονται στη παρούσα. 
Να διαταχθούν τα νόµιµα.». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13849/1333/19-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25944/919/20-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ΄αυτή, εισηγείται την 
απόρριψη της από 12-02-2013 ένστασης του αναδόχου του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 10/275/26-03-2013) 

Εξετάζει την από 12-02-2013 εµπροθέσµως υποβληθείσα, ένσταση της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.∆.Α. των ∆ήµων ∆ωδώνης, Μολοσσών και 
Λάκκας Σουλίου Ν. Ιωαννίνων», κατά της αριθ. 11375/1085/05-02-2013 πράξης της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία επιβλήθηκε στον ανάδοχο, ειδική 
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ποινική ρήτρα 3.268,67 €, σύµφωνα µε το άρθρο 52, παρ.6 του Ν.3669/2008, για την 
εκπρόθεσµη υποβολή της τελικής επιµέτρησης. 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί 
ανάλογα η προσβαλλόµενη πράξη της ∆ιοίκησης. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 13849/1333/19-03-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....  Ι. ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

α. Η πράξη κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση είναι η αριθ. 11375/1085/5-2-2013 πράξη 
της Υπηρεσίας µας, (παραλήφθηκε από τον αντίκλητο του αναδόχου την 5-2-2013) 
β. Η ένσταση υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας την 12-2-2013 (ηµ/νία πρωτ.), είναι 
εµπρόθεσµη και εποµένως εξεταστέα. 
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η «Αποκατάσταση 7 Χ.Α.∆.Α. των ∆ήµων 
∆ωδώνης, Μολοσσών και Λάκκας Σουλίου Ν. Ιωαννίνων». 
2. ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ    
Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν µε την αριθ. 85226/3884/30-9-2008 απόφαση 
της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου.      
3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ     
Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 21-11-2008 µε την διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση και 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΛ. ΥΠΗΡ. ΑΤΕ. που 
προσέφερε έκπτωση 1% µε συνολικό ποσό προσφοράς 320.294,12 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το 
πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ. 66633/3079/21-11-2008 απόφαση της 
∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου. 
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
Η σύµβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις  5-12-2008 µε ποσό 320.294,12 € χωρίς 
ΦΠΑ και 381.150,00 € µε ΦΠΑ. 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». Η χρηµατοδότηση 
του έργου εγκρίθηκε µε την αριθ. 5575/16-08-2006 απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περ. Ηπείρου.  
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης , 
δηλ. έληγε στις 5-2-2009. 
Με την 4804/18-3-2009 απόφαση της ∆.∆.Ε Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 6-4-2009 µε αναθεώρηση.  
Με την 1260/27-4-2009 απόφαση της ∆.∆.Ε Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 2η παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-6-2009 µε αναθεώρηση. 
Με την 8321/2511/2-7-2009 απόφαση της ∆.∆.Ε Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 3η παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 31-12-2009 µε αναθεώρηση. 
Με την 5081/31-12-2009 απόφαση της ∆.∆.Ε Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η 4η παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 28-2-2010 µε αναθεώρηση. 
Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα την 28-2-2010, σύµφωνα µε την από 16-5-2011 βεβαίωση 
περαίωσης των εργασιών της ∆ΕΚΕ Περ. Ηπείρου. 
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Οι µέχρι σήµερα πιστοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 324.142,92 € (µε ΦΠΑ) (3η εντολή 
πληρωµής).  
8. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Με την αριθ. 1262/29-4-2009 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε 
ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο.  
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9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Την 30-6-2011 πραγµατοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν 
στο έργο και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε µε την αριθ. 7417/703/28-1-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περ. Ηπείρου. Η έγκριση του παραπάνω πρωτοκόλλου καθυστέρησε 
καθόσον: 
α. Εκπρόσωπος του αναδόχου χωρίς την απαραίτητη νοµιµοποίηση υπέγραψε µε επιφύλαξη το 
πρωτόκολλο την 21-11-2011, ενώ µε την παρέλευση 15ηµέρου δεν υποβλήθηκε ένσταση. Η 
υπογραφή του υπογράφοντος ως εκπροσώπου του αναδόχου στο πρωτόκολλο δεν 
νοµιµοποιήθηκε από τον ανάδοχο παρά τις γραπτές οχλήσεις της ∆/νουσας υπηρεσίας.  
β. Η ∆/νουσα Υπηρεσία (Τ.∆.Π.) µε το αριθ. 109308/10928/6-12-2012 έγγραφό της 
κοινοποίησε στον ανάδοχο το πρωτόκολλο προς υπογραφή (παραλαβή από τον αντίκλητο την 
7-12-2012).  
γ. Ο ανάδοχος υπέγραψε τελικά το πρωτόκολλο ανεπιφύλακτα την 24-1-2013 αφού όµως είχε 
παρέλθει η 15ήµερη προθεσµία από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου σύµφωνα µε την παρ. 
5 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008. 
ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ.  
Για την εκπρόθεσµη υποβολή της τελικής επιµέτρησης, επιβλήθηκε στον ανάδοχο µε την 
11375/1085/5-2-2013 απόφασή µας ειδική ποινική ρήτρα 3.268,67 €, σύµφωνα µε το άρθρο 
52, παρ.6 του Ν.3669/2008. 
Ο ανάδοχος υπέβαλε την 12-2-2013 ένσταση κατά της παραπάνω πράξης της Υπηρεσίας µας 
ζητώντας να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί η παραπάνω απόφασή µας, για τους 
λόγους που αναφέρονται παρακάτω. 
IV. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Αιτίαση της αναδόχου. 
Η ανάδοχος υποστηρίζει στην ένστασή της ότι επειδή η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε την 
16-5-2011 µε βεβαιωµένη την από 28-2-2010 εµπρόθεσµη περαίωση, ως ηµεροµηνία 
υποβολής της τελικής επιµέτρησης θα πρέπει να θεωρηθεί το δίµηνο από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της βεβαίωσης περαίωσης και παραθέτει προς υποστήριξη της άποψής του, αυτούσια 
την γνώµη  συγγραφέα βιβλίου νοµοθεσίας και νοµολογίας δηµοσίων έργων όπως 
διατυπώνεται στο βιβλίο του µε την ένδειξη «Σηµείωση 663». 
Απόψεις της Υπηρεσίας µας επί της αιτίασης 
Μέχρι την περαίωση των εργασιών δεν είχε υποβληθεί από την ανάδοχο καµία αναλυτική 
επιµέτρηση. Η ανάδοχος αφού περαίωσε τις εργασίες εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε την παραπάνω 
αναφερόµενη 4η παράταση προθεσµίας περαίωσης, όπως και αποδέχεται στην ένστασή της, 
όφειλε να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αυτή, τις 
επιµέρους επιµετρήσεις και την τελική επιµέτρηση. Αντ’ αυτού η ανάδοχος υπέβαλε την 8-6-
2010 τον 4ο λογαριασµό, ο οποίος επιστράφηκε µε το 36001/755/22-6-2010 έγγραφο της 
∆ΕΚΕ Περ. Ηπείρου µε την παρατήρηση για σύνταξη και υποβολή επιµετρήσεων ώστε να 
είναι δυνατός ο έλεγχος των ποσοτήτων. Η ανάδοχος υπέβαλε τελικά την 10-12-2010, εννέα 
(9) και πλέον µήνες από την περαίωση των εργασιών, την 1η αναλυτική επιµέτρηση και την 
τελική επιµέτρηση των εργασιών. Η από 16-5-2011 βεβαίωση περαίωσης της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, αν και καθυστερηµένη, επιβεβαιώνει τα παραπάνω ορίζοντας σαν βεβαιωµένη 
ηµεροµηνία περαίωσης την 28-2-2010, η οποία ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία λήξης της 
χορηγηθείσας 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης.  
Το άρθρο 52 παρ.5 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι: «∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά την 
βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στη διευθύνουσα 
υπηρεσία τυχόν επιµέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», …» και η 
παρ.6 του ιδίου άρθρου: «Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η 
τελική επιµέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική 
ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2‰) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον 
ανάδοχο µέχρι τότε για όλη τη σύµβαση…) 
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Ο νόµος ορίζει προθεσµία υποβολής της τελικής επιµέτρησης το αργότερο δύο (2) µήνες από 
την βεβαιωµένη περάτωση και όχι την βεβαίωση περαίωσης, βεβαιωµένη περάτωση είναι η 
28-2-2010, η οποία συµπίπτει µε την ηµεροµηνία λήξης της χορηγηθείσας 4ης παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης,  ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης είναι η 10-12-2010, 
εννιά (9) και πλέον µήνες από την ηµεροµηνία περαίωσης και συνεπώς ορθά η διευθύνουσα 
υπηρεσία επέβαλε στον ανάδοχο µε την 11375/1085/5-2-2013 απόφασή της ειδική ποινική 
ρήτρα 3.268,67 €, σύµφωνα µε το  άρθρο 52 παρ.6 του Ν.3669/2008. 
Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που αναπτύξαµε για δια της ενστάσεως αιτιάσεων της 
αναδόχου, εισηγούµαστε να απορριφθεί η από 12-2-2013 ένσταση της αναδόχου του έργου 
της επικεφαλίδας. ». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 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.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 25524/2465/19-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 25527/907/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία, 
αναφέρονται τα εξής:  

«Σε συνέχεια της Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε αριθµ. 
5/05-02-2013 (θέµα 128), σχετικά µε την Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης 
επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από 
τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου και για το 
αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι σκόπιµο να αναφέρουµε – ιστορικά – τα ακόλουθα:.  
Είναι γνωστό ότι το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου περαιώθηκε και µε το πέρας της δοκιµαστικής του λειτουργίας την 22-9-
2012 και έκτοτε βρίσκεται σε φάση κανονικής λειτουργίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τις αρ. πρωτ. 
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30786/04-04-2012 και αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 Αποφάσεις Περιφερειάρχη 
συγκρότησε Επιτροπές για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών 
περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου», αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης 
απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», αντίστοιχα, όπου ως έργο της δεύτερης Επιτροπής περιλαµβάνεται και 
«…την πιθανή ανάγκη βελτιωτικών παρεµβάσεων και τη διερευνήσει εναλλακτικών τρόπων διάθεσης 
των επεξεργασµένων στραγγισµάτων που παράγονται από τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας 
του ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, διαµορφώνοντας 
και την ανάλογη πρόταση για την – ενδεχόµενα - απαιτούµενη αλλαγή των υφιστάµενων 
Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου - σε συνεργασία µε 
συναρµόδιους Φορείς - να λάβει τις προσήκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη των ενδεχόµενων 
φαινοµένων ρύπανσης, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά του έργου στην 
εύρυθµη λειτουργία». Οι εν λόγω Επιτροπές είχαν - και συνεχίζουν να έχουν - συγκεκριµένο έργο 
και σκοπό να ενηµερώνουν γνωµοδοτικά την Περιφέρεια και ακολούθως τους αρµόδιους φορείς 
για τις ενδεχόµενες παρεµβάσεις και διορθωτικές κινήσεις, προκειµένου το «σύστηµα» ΧΥΤΑ να 
βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία και να πληροί τους όρους και τους σκοπούς για τους οποίους 
κατασκευάστηκε. Στα πλαίσια αυτά αξίζουν να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία των 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των εν λόγω Επιτροπών που αποτελούν και οδηγό ενεργειών για την Περιφέρεια: 
⇒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Χ συνεδρίασης της Επιτροπής (22-11-2012): Συµπεράσµατα – Προτάσεις: 
«… 4) Προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την 
λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της 
πλήρους αποφόρτισής του….» 
«… 8) Προτείνεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης του έργου να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα και 
ενέργειες ώστε το έργο συνολικά να λειτουργεί άψογα και σύµφωνα µε τους σκοπούς που έχει να 
εκπληρώσει, αλλά κυρίως να εστιάσει το ενδιαφέρον του στη σωστή διαχείριση τόσο της 
εναπόθεσης των απορριµµάτων και του υδραυλικού φορτίου που παράγεται στο έργο, όσο και 
στην επεξεργασία των παραγοµένων στραγγισµάτων που να αποδίδει εκροή διαχειρίσιµη, 
σύµφωνη και µε τους περιβαλλοντικούς όρους…» 
«… 9) Τέλος για άλλη µια φορά θέλουµε να επισηµάνουµε και προτείνουµε την αναγκαιότητα 
αλλαγής των Περιβαλλοντικών Όρων για την εξεύρεση οριστικής λύσης στη διαχείριση και διάθεση 
των επεξεργασµένων στραγγιδίων…» 
Τα παραπάνω – ως ιστορικό – αλλά και µετά από επιτόπια αυτοψία (17-1-2013) της νέας 
Επιτροπής στον χώρο του ΧΥΤΑ υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) 
συντάχθηκε το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ όπου αποσπάσµατά του ακολουθούν: 
⇒ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (18-1-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 
«… 2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η 
αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της 
υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η σηµερινή 
κατάσταση του υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι οριακά ελέγξιµη, ενόψει και των 
αναµενόµενων έντονων δυσµενών καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις)….» 
«… 3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων των 
φάσεων λειτουργίας του ΧΥΤΑ, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην οργανωµένη εναπόθεση των 
απορριµµάτων, την διαχείριση των οµβρίων και του παραγόµενου υδραυλικού φορτίου και την 
σωστή και ελεγχόµενη λειτουργία της ΜΕΣ για παραγωγή προϊόντος εκροής αποδεκτό για άρδευση 
και σύµφωνο µε τους ΕΠΟ και τις κείµενες διατάξεις….» 
«… 6) Για το πρόβληµα της διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου θα πρέπει να διερευνηθούν και 
εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων από 
το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» 
«… 7) Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή θα εξετάσει – κοστολογηµένα - τη δυνατότητα πρόσθετης 
(3βάθµιας) επεξεργασίας των στραγγισµάτων (MBR-RO κλπ) σε σχέση µε τους τρόπους διάθεσης 
αυτών, …, τα οποία θα συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση….» 
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Με την από 5-2-2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ της υπηρεσίας µας προς την Οικονοµική Επιτροπή 
επισηµάνθηκε ότι λόγω των (τότε) βροχοπτώσεων «…η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από 
άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται στην 
«έκτακτη ανάγκη», και ότι «…είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των όποιων 
λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου 
του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού)αναγκαιότητα «…άµεσα (προς το 
παρόν) η αποµάκρυνση - διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης 
Ιωαννίνων…». 
Με βάση τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου έλαβε την εισαγωγικά 
αναφερθείσα απόφαση όπως καταγράφηκε στα ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 5/05-02-2013 (θέµα 128). 
Αξίζει όµως να αναφερθούµε και στην ακροτελεύτια παράγραφο της από 5-2-2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
της υπηρεσίας µας  όπου αναφέρεται: «… Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει 
το ενδεχόµενο η εν λόγω διαδικασία να επαναληφθεί µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες της νέας 
Επιτροπής για την εξεύρεση µονιµότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων 
αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε την ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο.». 
Επειδή µετά και από δύο αυτοψίες µελών της Επιτροπής (11-3-2013 & 14-3-2013) και 
τηλεφωνικές ενηµερώσεις των λειτουργούντων σήµερα τον ΧΥΤΑ, αλλά και φορέων της περιοχής 
οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις – που επικρατούν τις τελευταίες ηµέρες 
και αναµένεται ακόµα να συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, αλλά και ενόσω οι εργασίες της νέας 
Επιτροπής για τους  
«… εναλλακτικούς τρόπους αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων από το 
χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη, καθώς και λόγω 
του ότι η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα 
όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται στην «έκτακτη ανάγκη», µε άµεσο τον κίνδυνο 
της υπερχείλισης του κυττάρου από τα βροχοστραγγίδια, σας γνωρίζουµε ότι κρίνεται 
επιτακτικά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για 
λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η συνέχιση της προσπάθειας για δραστική µείωση του υδραυλικού 
φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού). 
Συνεπώς και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άµεσα (προς το παρόν) η 
αποµάκρυνση - διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης 
Ιωαννίνων, κοστολογηµένης δαπάνης 40.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) από τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 5152 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την επιφύλαξη (και πάλι) ότι η εν λόγω ποσότητα θα επιφέρει το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει το ενδεχόµενο να επανέλθουµε και η εν 
λόγω διαδικασία να επαναληφθεί µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες της νέας Επιτροπής για την 
εξεύρεση µονιµότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αποµάκρυνσης των 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε την ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο. …. ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής – βάσει της 
ανωτέρω εισήγησης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. – εισηγήθηκε την ανάθεση των εργασιών για την 
αποµάκρυνση επεξεργασµένων στραγγισµάτων από τον ΧΥΤΑ και τη µεταφορά τους στον 
Βιολογικό των Ιωαννίνων, στην Ένωση Μεταφορέων Ηπείρου. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν ότι 
ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στη λήψη της σχετικής, αριθµ. 5/128/05-02-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στην οποία τοποθετήθηκαν ως εξής: «Είναι η δεύτερη 

χειμερινή περίοδος λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Οι προτάσεις για προσεκτική και υπό 

παρακολούθηση λειτουργία του ΧΥΤΑ από το τέλος της υγρής περιόδου την Άνοιξη του 2012 μέχρι 

σήμερα φαίνεται ότι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και χρειάζονται άλλες 

αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις. Συμφωνούμε στην διάθεση του κονδυλίου που αιτείται για 

μεταφορά μέρους των στραγγισμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό Ιωαννίνων για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων μια και συνδέεται με θέματα δημόσιας υγείας. Επισημαίνουμε ότι απαιτείται 

χωρίς καθυστερήσεις να αξιοποιηθούν τα μέχρι σήμερα δεδομένα ώστε να προκύψουν ασφαλή 
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συμπεράσματα τα οποία τάχιστα θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό και την διατύπωση προτάσεων για 

την αποτελεσματική λύση του προβλήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού.». 
Επιπλέον επεσήµαναν τα εξής: «Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί και μπορεί να έχει σοβαρές 

επιπτώσεις για την ασφάλεια του έργου. Η οριστική λύση πρέπει τάχιστα να δρομολογηθεί. Η 

αποφόρτιση του κυττάρου είναι άμεσης προτεραιότητας.». 

Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι συµφωνεί µε την ανάθεση των 
εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ, λόγω της 
αναγκαιότητας να µην επιβαρυνθεί ακόµη περισσότερο το περιβάλλον, ενώ απαιτείται να βρεθεί 
άµεσα λύση για την οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος, λόγω των επικείµενων κινδύνων για 
το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων συνολικά της περιοχής. Ταυτόχρονα σηµείωσε, ότι 
καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ, η πρόταση που επανειληµµένα υποστήριξε η παράταξη 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» (όπως και στη σχετική µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, αριθµ. 
14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ.), για εθνικό σχεδιασµό της ∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων, 
και την κατασκευή των µεγάλων έργων και ιδιαίτερα των εξειδικευµένων, από Ενιαίο Κρατικό 
Φορέα Κατασκευών, που θα έχει κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/276/26-03-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης των 
Ιωαννίνων, στην «Ένωση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. Εκκενώσεις Βόθρων», προϋπολογισµού δαπάνης € 
40.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  

επειδή, λόγω της ανωτέρας βίας και της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, δεδοµένων των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών – έντονες βροχοπτώσεις – που επικράτησαν το τελευταίο διάστηµα 
και αναµένεται ακόµα να συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, και λόγω του ότι η κατάσταση στο 
«σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια που είναι οριακά 
ελέγξιµη και βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, µε άµεσο τον κίνδυνο της υπερχείλισης του κυττάρου 
από τα βροχοστραγγίδια, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, είναι απαραίτητη η συνέχιση 
της προσπάθειας για δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές 
βιολογικού καθαρισµού), και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται άµεσα - 
διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού - η αποµάκρυνση ικανών ποσοτήτων 
στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης των Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 25524/2465/19-03-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), σε συνέχεια του από 22-11-2012 
Πρακτικού Χ (τελικού) της Επιστηµονικής Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
30786/04-04-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των φαινοµένων 
ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και του από 18-1-2013 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της νέας Επιτροπής 
που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη 
συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του 
έργου, καθώς και µετά από δύο αυτοψίες µελών της Επιτροπής (11-3-2013 & 14-3-2013). 
.............................................................................................................................................. 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2005ΕΠ03000013 
και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  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», καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26127/2508/21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
26236/955/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «….. την 
κατανοµή του εγκεκριµένου ποσού των 56.000 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο  «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης 
υπηρεσιών  Περιφέρειας Ηπείρου», για  εργασίες που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας άρθρο 79 του 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» Σάς 
παρακαλούµε να εγκρίνετε: Την  κατανοµή της  πίστωσης 56.000 € για την συντήρηση 
∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου στα εξής υποέργα ….», σύµφωνα µε τον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/277/26-03-2013) 

Εγκρίνει την κατανοµή της εγκεκριµένης πίστωσης, ποσού € 56.000,00 του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων στέγασης υπηρεσιών 
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Περιφέρειας Ηπείρου», στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, για τη 
συντήρηση του ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα 
γίνουν δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου: 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ 

1 
Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων και υλικών επισκευής κεντρικής θέρµανσης για το 
έτος 2013 

3.000,00 

2 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013 και εξόφληση οφειλών προηγούµενου 
έτους 8.000,00 

3 Προµήθεια αρχειοθηκών (ΝΤΕΞΙΟΝ) έτους 2013 800,00 

4 
Ξυλουργικές εργασίες, αντικατάσταση θυρών και κατασκευή αρχειοθηκών γραφείων 
έτους 2013 και εξόφληση ανειληµµένων υποχρεώσεων προηγούµενων ετών 

5.000,00 

5 Επισκευή θέρµανσης αίθουσας συνεδριάσεων Περιφέρειας Ηπείρου – Στοά Σάρκα) 1.600,00 

6 Επισκευή & συµπλήρωση σιδηρών κιγκλιδωµάτων στα κτίρια της Περιφέρειας Ηπείρου 2.000,00 

7 Αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων µε αλουµινίου στο υπόγειο του διοικητηρίου 3.000,00 

8 Συντήρηση εγκαταστάσεων W.C για το έτος 2013 1.500,00 
9 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3.000,00 

10 
Ανειληµµένες υποχρεώσεις ανακατασκευής W.C & συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 
προηγούµενων ετών 

6.000,00 

11 Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2013 και το Β΄ εξάµηνο 2012 και πιστοποίηση 3.000,00 

12 Επισκευή στέγης Περιφέρειας Ηπείρου 3.500,00 

13 
Ετήσια συντήρηση και έλεγχος λεβητοστασίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (14 
λεβητοστάσια) 4.000,00 

14 Προµήθεια περσίδων 1.000,00 

15 
Προµήθεια διάφορων οικοδοµικών υλικών και µικροϋλικών για τις ανάγκες συντήρησης 
των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου (έτους 2012 και ανειληµµένες υποχρεώσεις Β΄ 
εξαµήνου 2012) 

2.500,00 

16 Εργασίες ανακατασκευής εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Ιωαννίνων 860,00 
17 Ανακαίνιση χρωµατισµών 7.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 56.000,00 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-08-2013.   

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.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 21120/2025/19-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25939/918/20-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 06-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 08-
08-2013 λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που 
επικρατήσαν κατά τους χειµερινούς µήνες (∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο) και δεν 
επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και  Κωτσαντής Κων/νος, τόνισαν 
ότι θα πρέπει στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία 
εκτέλεσης, ειδικότερα όταν αυτές υπογράφονται κατά τους χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια 
των οποίων, δεν είναι δυνατό –λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών– να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων µε 
αναθεωρήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/278/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-08-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 19 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του από 15-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 
και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 8/199/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη της συµφερότερης προσφοράς, για 
την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των Υπηρεσιών 
∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2013, προϋπολογισµού € 26.250,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ073 ΚΑΕ 0899), Β) εγκρίθηκε η παράταση 
της ισχύος της σύµβασης µε την εταιρεία «Ανώνυµη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία ΝΕΟΣ 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η ∆έσποινα Ντούσκου, που αναδείχθηκε 
µειοδότρια στον σχετικό διαγωνισµό για το έτος 2012 (αριθµ. 36/1065/13-12-2011 απόφαση 
κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής), για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και 
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µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2013 έως την υπογραφή της νέας σύµβασης, σύµφωνα µε τον σχετικό όρο της 
σύµβασης και Γ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του διαγωνισµού. 

7. Το από 15-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 25220/2027/19-03-2013 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
25515/900/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και 

οχηµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων 
 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 15η Μαρτίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
8/199/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, αποτελούµενη από τους: 

1. Χάµο Νικόλαο, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Ζησίδη Ματθαίο, υπάλληλο της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 
3. Τενόπουλο Θεοφάνη, υπάλληλο της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων. 
 Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη 
των αυτοκινήτων και οχηµάτων της Περιφερειακής  Ενότητας Ιωαννίνων. 

 Η επιτροπή, µέχρι και ώρα 09.00 π.µ., δέχτηκε τη µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, 
αυτή της Ανώνυµης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, την οποία 
αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η Ντούσκου ∆έσποινα, παρόλο που υπήρξε δηµοσιότητα του 
διαγωνισµού, µε σχετική ανάρτηση της περίληψής του στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και 
ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και παράλληλα κάποιες ασφαλιστικές 
εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον και παρέλαβαν τη διακήρυξη, δεν κατέθεσαν όµως προσφορά. 

 Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η επιτροπή αποφάσισε να αποσφραγίσει την µοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε. 

 Από τον έλεγχο της προσφοράς βρέθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την διακήρυξη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας, από 
τον οποίο διαπιστώθηκε ότι προσφέρει το ποσό των 24.637,00 € για το σύνολο των οχηµάτων, 
στην τρέχουσα για κάθε αυτοκίνητο και µηχάνηµα κατηγορία bonus, η οποία είναι συµφέρουσα, 
αφού βρίσκεται πιο κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

∆εν παραλείπουµε να σηµειώσουµε ότι, συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη, η παρούσα 
οικονοµική προσφορά, σε συνάρτηση και µε τον αριθµό των ασφαλιζόµενων αυτοκινήτων, 
θεωρείται οικονοµικά συµφέρουσα. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην 
παραπάνω εταιρεία, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και έως 31-12-2013 και στην τιµή 
των 24.637,00 €, για το σύνολο των οχηµάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της 
υπ΄ αριθµ. 21889/1788/08-03-2013 σχετικής ∆ιακήρυξης και λαµβάνοντας υπόψη το επείγον, µε 
δεδοµένο ότι τα αυτοκίνητα και οχήµατα της Π.Ε. Ιωαννίνων πρέπει να ασφαλιστούν το 
συντοµότερο δυνατό και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα υπήρχε ο κίνδυνος να µείνουν 
ανασφάλιστα. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
1.                                                           2.                                                  3. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/279/26-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 
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Εγκρίνει το από 15-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των 
Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα 
από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2013, προϋπολογισµού € 26.250,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ073 ΚΑΕ 0899), 

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω, από 15-03-2013 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7), να κάνει 
αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της «Ανώνυµης Ελληνικής 
Ασφαλιστικής Εταιρείας ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η ∆έσποινα 
Ντούσκου, της οποίας ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, η δε οικονοµική της προσφορά, µε τιµή 
24.637,00 €, για το σύνολο των οχηµάτων, στην τρέχουσα για κάθε αυτοκίνητο και µηχάνηµα κατηγορία 
bonus, είναι συµφέρουσα, αφού βρίσκεται πιο κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης,  

και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία, από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης και έως 31-12-2013 και στην τιµή των 24.637,00 € για το σύνολο των οχηµάτων, όπως αυτά 
αναγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της υπ΄ αριθµ. 21889/1788/08-03-2013 σχετικής ∆ιακήρυξης και 
λαµβάνοντας υπόψη το επείγον, µε δεδοµένο ότι τα αυτοκίνητα και οχήµατα της Π.Ε. Ιωαννίνων πρέπει 
να ασφαλιστούν το συντοµότερο δυνατό και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θα υπήρχε ο κίνδυνος να 
µείνουν ανασφάλιστα. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη 
των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2013, στην 
εταιρεία «Ανώνυµη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα 
Ιωάννινα, η ∆έσποινα Ντούσκου, η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η δε οικονοµική της προσφορά, ποσού € 24.637,00 για το σύνολο των οχηµάτων, όπως 
αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της υπ΄ αριθµ. 21889/1788/08-03-2013 σχετικής ∆ιακήρυξης, 
είναι συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία για την ασφαλιστική κάλυψη για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. 
που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 31-12-2013, µε ποσό προσφοράς € 24.637,00 για το σύνολο των οχηµάτων, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ073 ΚΑΕ 0899). 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, όπως και στη σχετική αριθµ. 8/199/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, αναφερόµενοι στις επιφυλάξεις που είχαν διατυπώσει στη σχετική µε τη χορήγηση 
παράτασης της σύµβασης, αριθµ. 27/1080/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε., και σηµείωσαν τα εξής: 
«Αποδεικνύεται σήµερα ότι πραγµατικά δεν µπορούσε να δοθεί παράταση, δεδοµένου ότι η σύµβαση 
αφορούσε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένο προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. Επανέρχεται λοιπόν σήµερα –αναγκαστικά– το θέµα, ώστε να γίνει νέος διαγωνισµός. 
Επειδή δεν συµφωνούµε µε τις «παλινωδίες» της ∆ιοίκησης, παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για την 
ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων, εµµένουµε στο ΛΕΥΚΟ της αριθµ. 27/1080/21-09-2012 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής.». 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίµων 
θέρµανσης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών συµβάσεων 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 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), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 25351/2079/19-
03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25516/901/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
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 
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αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε 
κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, προέβη στη διαδικασία 
κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών, από 
υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβή των καυσίµων θέρµανσης, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τους όρους των συναφθεισών σύµβάσεων για το έτος 2013 και των τυχόν παρατάσεών 
τους. Σας υποβάλλουµε προς τούτο το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και 
παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 
του Π.∆. 118/07 Επιτροπή παραλαβής των καυσίµων θέρµανσης, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/280/26-03-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίµων θέρµανσης, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τους 
όρους των συναφθεισών συµβάσεων για το έτος 2013 και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» 
του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 19-03-2013 Πρακτικό 
που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Ρίζος Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

β. Στράτος Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Εργαστηρίων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και 

γ. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Κοράκη Ισµήνη, υπάλληλος του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

β. Μακρής Κων/νος, υπάλληλος του Τµήµατος Εργαστηρίων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και 

γ. Τζάρρας Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 19-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2013». 

 Σήµερα στις 19/03/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 

συµµετοχή τους στην επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβή των καυσίµων θέρµανσης, 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών σύµβάσεων για το έτος 2013 και των 

τυχόν παρατάσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-

2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 

στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Ρίζος Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
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β. Στράτος Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Εργαστηρίων της ∆/νσης Τεχνικών 

Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

γ. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος της του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Κοράκη Ισµήνη, υπάλληλος του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

β. Μακρής Κων/νος, υπάλληλος του Τµήµατος Εργαστηρίων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Ηπείρου και 

γ. Τζάρρας Γεώργιος, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 Ιωάννινα, 19/03/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών 
καθαρισµού του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών, 
σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών συµβάσεων 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 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), καθώς και του Π.∆. 186/96 
και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 25952/2106/20-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25972/920/20-03-2013 στον φάκελο 4/2013 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, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, 
προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών 
µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβή των εργασιών καθαρισµού του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας 
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Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των 
περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από 
τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών, σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών συµβάσεων για 
το έτος 2013 και των τυχόν παρατάσεών τους. Σας υποβάλλουµε προς τούτο το Πρακτικό 
κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της 
διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από 
το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπή παραλαβής των εργασιών καθαρισµού του ∆ιοικητηρίου 
της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, 
καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών, σύµφωνα µε τους όρους των συναφθεισών 
συµβάσεων για το έτος 2013 και των τυχόν παρατάσεών τους. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, για την καθαριότητα του ∆ιοικητηρίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε τους όρους της κάθε φορά συναφθείσας σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/281/26-03-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών καθαρισµού του 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των 
οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών, σύµφωνα µε τους όρους των 
συναφθεισών συµβάσεων για το έτος 2013 και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο 
από 20-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Καζαντζή Γεωργία, ως Πρόεδρος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Επισκεπτριών Υγείας,  

β. Κατηρτζίδη Ανθούλα, υπάλληλος της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου, 
του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Ροντογιάννη Αθηνά, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου Π.Ε. ∆ασολόγων. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Συγκούνα Βασιλική, αναπληρώτρια Πρόεδρος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Επισκεπτριών Υγείας, 

β. Παππά Αργυρώ, υπάλληλος της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Μπούµπα Ευτυχία, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών. 

Έργο της Επιτροπής, είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, για την καθαριότητα του 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε φορά συναφθείσας σύµβασης. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 20-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ». 

 Σήµερα στις 20/03/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβή των εργασιών 

καθαρισµού του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών Υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των 

Περιφερειών, για το έτος 2013 και των τυχόν παρατάσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 26 

του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο 

οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 

92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το 

δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Καζαντζή Γεωργία, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Επισκεπτριών Υγείας, 

β. Κατηρτζίδη Ανθούλα, υπάλληλος της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 
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γ. Ροντογιάννη Αθηνά, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ασολόγων. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Συγκούνα Βασιλική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Επισκεπτριών Υγείας, 

β. Παππά Αργυρώ, υπάλληλος της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Μπούµπα Ευτυχία, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών. 

 
 Ιωάννινα, 20/03/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση ανάθεσης δροµολογίου για τη µεταφορά µαθητών 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. 1/2/02-01-2011 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. και 
του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και συγκεκριµένα του άρθρου 94 
παρ. 4 υπ΄ αριθµ. 18, µε το οποίο στο άρθρο 75 του Κ∆Κ στον τοµέα «Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού» προστίθεται σαν αρµοδιότητα η µεταφορά µαθητών από τον 
τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
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σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) και τις αριθµ. 39 
και 46 εγκύκλιους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό 
έτος 2012-2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 
(Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη 
του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του 
Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013, των οικείων 
συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε περίπτωση 
κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο 
κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

10. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά 
µαθητών σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου» όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα 
προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.  

11. Την αριθµ. 9/42/10-9-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε θέµα 
«Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2012-2013»,  σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται  
οι συµβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, για τα 
δροµολόγια εκείνα που είναι αδύνατο για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
Καλλικρατικούς ∆ήµους της.  

12. Την αριθµ. 27/1111/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), µε τις υπ’ αριθµ. 81281/6034/13-09-2012 & 84165/6245/20-09-
2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες 
µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να 
καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών. 

13. Τις αριθµ. 29/1196/10-10-2012, 30/1231/24-10-2012, 35/1436/07-12-2012, 3/54/22-01-
2013 5/124/05-02-2013 και 7/156//22-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
περί έγκρισης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών και τροποποίησης των 
υφισταµένων, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών. 

14. Την υπ’ αριθµ. 24183/1991/13-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
ανάθεσης δροµολογίου στον Βερλέτη Μιχαήλ. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
24833/2053/13-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 24902/897/15-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 
24183/1991/13-03-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την ανάθεση 
δροµολογίου στον Βερλέτη Μιχαήλ, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/282/26-03-2013) 
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Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε αποτέλεσµα πολλά 
από τα υφιστάµενα δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση 
των µαθητών που χρήζουν µεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για την άµεση και ασφαλή 
µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου τους, στο σχολείο 
που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-2013 και σύµφωνα µε τη 
σχετική αριθµ. 24183/1991/13-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  

Εγκρίνει την ανάθεση, από τη 13η Μαρτίου 2013, µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2012-
2013, δροµολογίου στον µεταφορέα Βερλέτη Μιχαήλ, για τη µεταφορά τεσσάρων µαθητών 
από Λιγγιάδες στο ∆ηµοτικό Αµφιθέας, 5ο ΓΕΛ και 1ο ΕΠΑΛ το πρωί και αντίστροφα το 
µεσηµέρι, σε αντικατάσταση του µεταφορέα Σίµου ∆ηµητρίου, που εκτέλεσε το δροµολόγιο 
έως την 28η Φεβρουαρίου 2013, οπότε και δήλωσε εγγράφως παραίτηση. 

Ο ως άνω µεταφορέας Βερλέτης Μιχαήλ, θα εκτελεί το δροµολόγιο µε το υπ’ αριθµ. ΤΑΕ 6172 
(∆.Χ. ΤΑΞΙ) και µε ηµερήσια αποζηµίωση, όση και του προηγούµενου µεταφορέα, Σίµου 
∆ηµητρίου, ήτοι 49,17 €. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), Ε.Φ. 191 ΚΑΕ 0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση 
και Ε.Φ. 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης 
του έργου “Μediterranean Life Style” ( Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο 
“MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME 
GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.    

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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, 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. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο 
ΜedLS. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 26429/961/21-03-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται: « ….. Α) την έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού 
προϋπολογισµού 44.586,14 € για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης 
του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο 
“MedLS” , στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, για τις 
δράσεις  που αφορούν • Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, συντονισµός 
επιτροπών και συναντήσεων. • Λειτουργία Μόνιµου Γραφείου Τύπου κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. • Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε σχολεία (field 
analysis). • Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε επιχειρήσεις (desk analysis). • 
Υποστήριξη στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή του Εγχειριδίου MedLS . • Συµβολή 
στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή σε τοπικό επίπεδο του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου 
ΜedLS. • Στελέχωση Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. …… Γ) Τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας των διαγωνισµών, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, των δύο 
παραπάνω έργων µε τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου των οποίων τα ονόµατα  
είναι αποτέλεσµα της κλήρωσης (πρακτικού της 20-3-2013 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού) 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. ∆) Την έγκριση τριακοσίων πενήντα (350) 
ευρώ για την αντιµετώπιση των εξόδων δηµοσίευσης όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία, 
του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης 
του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο 
“MedLS” σε δύο Αθηναϊκές και µία τοπική εφηµερίδα . Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 
072- ΚΑΕ 041 της Περιφέρειας Ηπείρου. ……». Στην εισήγηση επισυνάπτεται το σχέδιο 
της ∆ιακήρυξης και το από 20-03-2013 Πρακτικό κλήρωσης των µελών των Επιτροπών για 
τον ανωτέρω διαγωνισµό 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/283/26-03-2013) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε κριτήριο 
ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος 
Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, από 21-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και για τις 
δράσεις που αφορούν: Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, συντονισµός επιτροπών 
και συναντήσεων, Λειτουργία Μόνιµου Γραφείου Τύπου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε σχολεία (field analysis), Υποστήριξη στην 
υλοποίηση της έρευνας σε επιχειρήσεις (desk analysis), Υποστήριξη στη συγγραφή, 
µετάφραση και διανοµή του Εγχειριδίου MedLS, Συµβολή στη συγγραφή, µετάφραση και 
διανοµή σε τοπικό επίπεδο του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου ΜedLS και Στελέχωση Γραφείου 
Πληροφόρησης Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού στην έδρα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

Σηµειώνεται ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, η δε συµµετοχή της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, και Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου, για τον ανωτέρω ανοιχτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη 
αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν 
από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού / Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 20-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας,  

2. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

3. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

2. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

3. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 350,00 σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ 072, ΚΑΕ 
041 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του 
ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού, σε δύο Αθηναϊκές και µία τοπική εφηµερίδα. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει στη σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
των ολίγων. Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του Προγράµµατος και των 
∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των αποτελεσµάτων του, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 20-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
για την επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, για 

τις ανάγκες λειτουργίας των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και άλλων Προγραµµάτων της Ε.Ε. 

 Σήµερα στις 20/03/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11, για τα παρακάτω : 

α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LA BOTTEGA DELLE 
VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε το ακρωνύµιο LA BOTTEGA II  και 

β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MedLS: Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 
συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω 
επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

γ. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 

 Ιωάννινα, 20/03/2013 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης 
του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRAL E II µε 
ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού και Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.     

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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, 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. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο LA 
BOTTEGA. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 26429/961/21-03-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται: « ….. Β) την έγκριση των όρων της διακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προϋπολογισµού 12.000 € για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE 
TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE 
– ITALY 2007-2013, για τις δράσεις  που αφορούν: • Τεχνική και οικονοµική διαχείριση 
του έργου, συντονισµός επιτροπών και συναντήσεων. • Την παροχή υπηρεσιών, που 
σχετίζονται µε τις ενέργειες που αφορούν τις ανάγκες δηµοσιότητας και προβολής του εν 
λόγω προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκειά του. …… Γ) Τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας των διαγωνισµών, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, των δύο 
παραπάνω έργων µε τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου των οποίων τα ονόµατα  
είναι αποτέλεσµα της κλήρωσης (πρακτικού της 20-3-2013 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού) 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. ……». Στην εισήγηση επισυνάπτεται το σχέδιο 
της ∆ιακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το από 20-03-2013 
Πρακτικό κλήρωσης των µελών των Επιτροπών για τον ανωτέρω διαγωνισµό 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/284/26-03-2013) 

Α.  Καταρτίζει τη διακήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη 
αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού 
€ 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, από 21-03-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και για τις δράσεις που αφορούν: Τεχνική και οικονοµική 
διαχείριση του έργου, συντονισµός επιτροπών και συναντήσεων και την παροχή υπηρεσιών, 
που σχετίζονται µε τις ενέργειες που αφορούν τις ανάγκες δηµοσιότητας και προβολής του εν 
λόγω προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Σηµειώνεται ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, η δε συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, και Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου, για τον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού / Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 20-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας,  
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2. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

3. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

2. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

3. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει στη σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
των ολίγων. Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του Προγράµµατος και των 
∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των αποτελεσµάτων του, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 20-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
για την επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, για 

τις ανάγκες λειτουργίας των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και άλλων Προγραµµάτων της Ε.Ε. 

 Σήµερα στις 20/03/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11, για τα παρακάτω : 

α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LA BOTTEGA DELLE 
VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε το ακρωνύµιο LA BOTTEGA II  και 

β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MedLS: Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 
συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω 
επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

γ. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 

 Ιωάννινα, 20/03/2013 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

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. 
26049/1171/20-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26406/958/21-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 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. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 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., καθώς επίσης και 
ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, επανέφεραν το 
αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της ανωτέρω 
τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες 
Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις 
ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/285/26-03-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, 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 ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΚΥ 2935 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ, 
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ 
Ο∆ΗΓΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΝΩΝ  

270,00  332,10  

2 ΚΥ 5193 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-
ΣΑΣΜΑΝ 

2.150,00 2644,50  

3 ΚΥ 5128 ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ NISSAN ΤΕΜ 2 820,00 1008,60  

4 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ   ΖΕΥΓ 1 915,00 1125,45  

5 ΚΥ 9082 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/75R16 Γ 26 
ΤΕΜ 2 

240,00 295,20  

6 ΚΥ 9072 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ315*80*22,5 ΤΕΜ 
2 1.100,00 1.353,00  

7 ΜΕ 5209 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΣΑΖΜΑΝ-
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

13.440,14 16.531,37 

ΑΡΝΑΚΗΣ 
ΗΡΑΚΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8 ΜΕ 121960 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13*22,5 ΒΑΡ 
ΤΥΠΟΥ 

2.340,00 2.878,20  

9 ΚΗΙ 5027 ΤΖΙΠ 
∆ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤOY-
ΣΑΣΜΑΝ 

585,00 719,55  

10 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215*65*16 ΤΕΜ 4 500,00 615,00  

11 ΚΥ 5178 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΡΕΛΕ-24 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 
220/24 ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ 658,00 809,34  

12 ΚΥ 5191 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ -
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΠΕΤΡ 

1.958,00 2.408,34  

13 ΚΥ 5195 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ Υ∆Ρ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ  ΤΕΜ 2 2.430,00 2.988,90  

  ΣΥΝΟΛΟ   27.406,14 33.709,55  
 

� 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 
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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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης 

Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 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)}. 

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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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 εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 23085/198/19-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25512/899/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
οργάνωση της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου, 
που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, 
επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 
προσκεκληµένους. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, 
παράθεση δεξίωσης για 500 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το 
επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, 
φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 45 - 

αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.λ.π.).Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 8846/5-3-2013 και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.Κατόπιν αυτού 
παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση 2.500 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας: 072, ΚΑΕ:0845.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και  Κωτσαντής Κων/νος, 
παρατήρησαν –σε σχέση και µε τα υπόλοιπα θέµατα για την έγκριση δαπανών  των 
εκδηλώσεων εορτασµού της 25ης Μαρτίου στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, που 
συζητούνται στη σηµερινή συνεδρίαση– ότι οι δαπάνες για όλες τις εκδηλώσεις θα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένες στα οικονοµικά δεδοµένα και κατά το δυνατό, ισόποσα 
κατανεµηµένες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 23085/198/19-03-2013 
εισήγησης του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/286/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
για την κάλυψη των εξόδων της οργάνωσης των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 
25ης Μαρτίου, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, 
οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 
προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις, γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 8846/05-03-2013 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι ανωτέρω συνολική δαπάνη ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ περιλαµβάνει την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 500 προσκεκληµένους, δηλ. 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές 
Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, 
οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά 
στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, 
εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από 27-3-2012 έως 29-3-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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.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 Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1023/21-03-2013  έγγραφο, συνηµµένα 
µε το αρ. πρωτ 26234/954/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και 
Ματακούλη Χρήστου, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα 
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από 27-3-2012 έως 29-3-2012 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 10/287/26-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη, για τη 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» που θα πραγµατοποιηθεί από 27-3-
2012 έως 29-3-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 291, 
ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
21277/924/15-03-2013 έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21562/766/07-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 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 Θεσπρωτίας, 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. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η 
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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., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, επανέφεραν το αίτηµά τους, 
περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν 
επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ 
προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και 
αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/288/26-03-2013) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1321 & 0861 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 121907 GRADER 

Έµβολα αντλίας πετρελαίου- 
πλάκα σταθεροποίησης και 
στεγανά εµβόλων - όργανο 
θερµοκρασίας - λάµες µαχαιριού 
- τσιµούχα µειωτήρα - ρουλεµάν 
- λιπαντικά --> προµήθεια 
ανταλλακτικών - εργασία 
(συνεργείο: ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

2.465,00 € 1.480,00 € 

2 121906 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

Σέρβις (λιπαντικά - φίλτρα), 
διακόπτης µηχανής --> 
προµήθεια – εργασία –  
τοποθέτηση 

666,00 € 246,00 € 

3 109524 GRADER 
Επισκευή κεντρικού 
χειριστηρίου καµπίνας- 
τοποθέτηση λαµών - κολλήµατα 

  326,00 € 

4 51077 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Εξάρτηµα κορώνας-πηνίου 
διαφορικού, µοντάρισµα 
διαφορικού 

350,00 € 492,00 € 

5 121902 JCB 

Τσιµούχες - δαχτυλίδια - πείροι - 
ηµιαξόνιο (προµήθεια εργασία 
τοποθέτησης), Αλλαγή 
µπαταρίας - υαλοκαθαριστήρας 
(προµηθευτής: ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ) 

1.200,00 € 600,00 € 

6 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τοποθέτηση αλατιέρα, νάϋλον-
σχοινί-πιστόλι γρασαρίσµατος 

163,00 € 330,00 € 

7 1334 ΜΗΧΑΝΑΚΙ Σέρβις - Αλλαγή ελαστικών 217,00 € 70,00 € 

8 121903 GRADER 
Φίλτρα Πετρελαίου - πρόφιλτρο 
- φίλτρο αέρος (µέσα-έξω) 

  183,00 € 

9 9944 ΟΧΗΜΑ Περιοδικό Σέρβις 113,00 € 56,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.174,00 € 3.783,00 € 
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� 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 51 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το έτος 2013 ο οποίος κατέστη άγονος, και έγκριση απευθείας 
ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

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. 5/91/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία: Α) µαταιώθηκε ο ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια: 1) πετρελαίου 
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι 
31-12-2013, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το Νο 1/04-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς, Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε αλλαγή των όρων της διακήρυξής του και καταρτίσθηκε η νέα, υπ’ αριθµ. 1/2013 
διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, και λιπαντικών) 
έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, µε κριτήριο 
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κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
8919/304/29-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
25205/907/19-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25519/902/19-03-2013 στον φάκελο 
4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Παρακαλούµε για την έγκριση του 
πρακτικού Νο1 της αρµόδιας επιτροπής που διενήργησε τον διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας την 13-03-2013 (διακ 1/2013) όπου ο διαγωνισµός 
κατέστη άγονος και επίσης έγκριση για την  υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης,   µε την  εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 082970873 ∆ΟΥ: 
Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα, για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών  αναγκών 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν τα εξής: «Μετά από τη διετή εµπειρία των διαγωνισµών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για προµήθεια καυσίµων, όπου όλοι κηρύχθηκαν άγονοι, µε αποτέλεσµα να 
οδηγούµαστε στη λύση των συνεχών απευθείας αναθέσεων, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ να 
ξαναδούµε το θέµα της αντιµετώπισης του θέµατος συλλογικά σε επίπεδο Περιφέρειας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/289/26-03-2013) 

Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για 
το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισµού € 125.859,77 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς και  

Ματαιώνει τον ανωτέρω επαναληπτικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, επειδή κατέστη άγονος, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω Νο 1/13-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

Β.  Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µε 
ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), της προµήθειας 
πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 
20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ και µε τιµή χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου 
του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης του είδους, δεδοµένου ότι ο διενεργηθείς την 04-12-2012 
σχετικός ανοιχτός διαγωνισµός, καθώς και ο διενεργηθείς την 13-03-2013 επαναληπτικός 
διαγωνισµός, µαταιώθηκαν επειδή κατέστησαν άγονοι και   

Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, βάσει του σχεδίου που 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 25205/907/19-03-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, 
υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 26402/926/21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
26425/960/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την 
έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/290/26-03-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 123,00€ µε ΦΠΑ για την κατασκευή διαφόρων σφραγίδων για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α). 

2. ∆απάνη ποσού 18,00€ µε ΦΠΑ για την εκτύπωση βιβλίου µε τίτλο «Μητρώο Πτυχιούχων 
Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων», για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής (Φορέας 292 και ΚΑΕ 53221). 

................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας Α) στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου για την χερσαία ζώνη της Ηγουµενίτσας και Β) στο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
και έγκριση σχετικών δαπανών. 

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. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 24155/863/14-03-2013 και 
27132/959/26-03-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε τα αρ. πρωτ. 24388/861/14-03-2013 και 
27681/1003/26-03-2013 αντίστοιχα στον φάκελο 4/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τις παρακάτω 
µετακινήσεις του  Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα: Α) από 
19 έως 20 Μαρτίου 2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για την χερσαία ζώνη της Ηγουµενίτσας, και Β) στις 26 
έως 27 Μαρτίου 2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την πορεία υλοποίησης των έργων 
στον Λιµένα Ηγουµενίτσας. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος και µε αφορµή τις µετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. 
Θωµά Πιτούλη, για συναντήσεις σε Υπουργεία που αφορούν στον Λιµένα Ηγουµενίτσας, 
ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενηµερωθούν τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, σε επόµενη συνεδρίασή του, για το θέµα του Λιµένα Ηγουµενίτσας. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 24155/863/14-03-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/291/26-03-2013) 

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 19 έως 21 Μαρτίου 2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να 
παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για την χερσαία 
ζώνη της Ηγουµενίτσας, καθώς και τη σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 310,00 που αφορά 
στην κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού ήτοι: α) δαπάνη ποσού 260,00 € (καύσιµα 
αυτοκινήτου, διόδια γέφυρα Ρίου και λοιπά διόδια) σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και β) έξοδα 
κίνησης ποσού 50,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 26 έως 27 Μαρτίου 2013, προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας 
στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την πορεία υλοποίησης των έργων 
στον Λιµένα Ηγουµενίτσας, καθώς και τη σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 50,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης 

Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
25056/891/18-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25520/903/19-03-2013 στον 
φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης των 
εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και  Κωτσαντής Κων/νος, 
παρατήρησαν –σε σχέση και µε τα υπόλοιπα θέµατα για την έγκριση δαπανών  των 
εκδηλώσεων εορτασµού της 25ης Μαρτίου στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, που 
συζητούνται στη σηµερινή συνεδρίαση– ότι οι δαπάνες για όλες τις εκδηλώσεις θα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένες στα οικονοµικά δεδοµένα και κατά το δυνατό, ισόποσα 
κατανεµηµένες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/292/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, 
ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα, που θα 
πραγµατοποιηθούν κατά τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της  25ης 
Μαρτίου 1821, στην Περιφερειακή Ενότητα 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων στο ∆.∆. Γαλατά και ∆.∆. Ριζοβουνίου», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

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.∆. 7/2013. 

6. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, 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. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 23008/899/12-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 23567/850/13-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Η ∆ιεύθυνση τεχνικών έργων της 
περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των 
ρεµάτων και χαντακιών. Στα πλαίσια της ανωτέρω αρµοδιότητας και προκειµένου να 
υπάρξει γρήγορη απορροή των οµβρίων υδάτων λόγω των  έντονων βροχοπτώσεων των 
τελευταίων ηµερών προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων σε οικισµούς και 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις  απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: - Καθαρισµός ρεµάτων και 
χαντακιών απο φερτά υλικά, δένδρα και φυτικά . - Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής. Για την 
ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: 
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας . Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον 
προκειµένου να αποφύγουµε πληµµύρικα φαινόµενα, παρακαλούµε για τα εξής: Α) 
Έγκριση µίσθωσης, µε την σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τον Γεώργιο 
Λαµπρούση του Αντωνίου, που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως κατωτέρω: 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος για 64 ωρες  δηλαδή 64 h x 50 €/h = 
3.200,00 € χωρίς ΦΠΑ  Συνολικό ποσό: 3.200,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 3.936,00 € Β) Ορισµό 
επιτροπής παραλαβής σύµφωνα µε το από 11-3-2013 πρακτικό κλήρωσης µελών µε τους: 
α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Σοφία Παπαγεωργίου. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από το πρόγραµµα ΚΑΠ για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/293/26-03-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των ρεµάτων και χαντακιών, και 
προκειµένου να υπάρξει γρήγορη απορροή των οµβρίων υδάτων λόγω των  έντονων 
βροχοπτώσεων των τελευταίων ηµερών προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων σε 
οικισµούς και καλλιεργήσιµες εκτάσεις, τη µίσθωση ιδιωτικού µηχανήµατος (Ελαστιχοφόρος 
εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 64 ώρες), ιδιοκτησίας Γεωργίου 
Λαµπρούση του Αντωνίου, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων στο ∆.∆. 
Γαλατά και ∆.∆. Ριζοβουνίου», προϋπολογισµού δαπάνης € 3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό 
των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και λόγω του κατεπείγοντος, 
προκειµένου να αποφευχθούν πληµµυρικά φαινόµενα, για το οποίο απαιτούνται οι κάτωθι 
εργασίες: • Καθαρισµός ρεµάτων και χαντακιών από φερτά υλικά, δένδρα και φυτικά • 
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 3.200,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 3.936,00 € µε ΦΠΑ, για την 
πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσει το ανωτέρω ιδιωτικό µηχάνηµα έργου, ιδιοκτησίας 
Γεωργίου Λαµπρούση του Αντωνίου, (ήτοι Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, για 
64 ώρες, δηλαδή 64 h x 50 €/h = 3.200,00 € χωρίς ΦΠΑ), για την εκτέλεση του υποέργου 
«Καθαρισµός ρεµάτων στο ∆.∆. Γαλατά και ∆.∆. Ριζοβουνίου», σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό 
οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 
2012». 
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− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 11-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Σοφία Παπαγεωργίου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, µε το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών 
φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. 
Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα 
προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των 
αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι 
µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους 
ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει 
µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται 
για την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται και να µη συνεχίζεται η τακτική των 
απευθείας «µικροαναθέσεων» σε ιδιωτικά συνεργεία.».  

� 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. 
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 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  11 –3-  2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 11-3-013 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από τον 
Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο Γραφείο 
του Προϊσταµένου και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου 
Εργοδηγού και Κας Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου να 
συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 

                          «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆.∆ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ∆.∆. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ»  . 
                του έργου µε τίτλο: 
      ««ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 

 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 3.936,00 € (µε ΦΠΑ) 
 
 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση των 
Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 1 / 21 / 11-0-2013  Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου : 

 
α) Ευάγγελο Γάκη,  
β) Γεωργιο Λογοθέτη και  
γ) Σοφία Παπαγεωργίου. 
 

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος  
 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 63 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 25674/985/20-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
269004/922/20-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & 
Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε επισυναπτόµενα τα 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. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη 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., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, 
επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της ανωτέρω 
τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – 
να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και 
αυτοκίνητα. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/294/26-03-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ, του 
προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας):  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ 

330,00 1321 
1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΥ 6668 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ  

166,05 0861 
393,60 1321 

2 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΠΡΟΚΕΡ  246,00 0861 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ  

300,00 0861 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚY 7358 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

200,00 0861 

5 ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΑΣ ΚΥ 7359 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑ∆ΕΝΑΣ  

250,00 0861 

590,40 1321 
6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 492,00 0861 

7 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΥΛΙΣΕΩΣ 

300,00 0861 

648,21 1321 
8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHΥ 7963 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ  

147,60 0861 
630,00 1321 

8 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚY 7358 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΙΖΑΣ 123,00 0861 

9 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

246,00 1321 

105 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

1.783,50 1321 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.846,36  
 4.621,71 1321 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ανά ΚΑΕ 
2.224,65 0861 

� 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών και προµήθειας εξοπλισµού-λογισµικού για την συντήρηση και 
αναβάθµιση της γραµµής ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. 
Πρέβεζας για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ κατά ISO 9001.   

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 ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1705/20-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
26003/921/20-03-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 
…Στα πλαίσια των υφιστάµενων διατάξεων (Υπ. Απ. 20794/2222, ΦΕΚ 1466 03/05/2012)  για τη 
λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. και προκειµένου να συνεχιστεί η διακοπείσα λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο 
Πρέβεζας µέχρι την πιστοποίηση κατά ISO 9001 απαιτείται να αναβαθµιστεί το ταχύτερο η 
υπάρχουσα γραµµή ελέγχου µε εξοπλισµό και λογισµικό. Επιπλέον απαιτείται διακρίβωση των 
οργάνων και επιθεώρηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. ∆/νση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών  Π.Ε. Πρέβεζας από κοινού µε τον εξειδικευµένο συνεργάτη της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
πιστοποίηση, έχοντας γνώση της υφισταµένης κατάστασης, διαπίστωσε ότι σε πρώτη φάση για την 
αναβάθµιση της γραµµής χρειάζεται η προµήθεια και εγκατάσταση συµπληρωµατικού εξοπλισµού 
για τα ήδη υπάρχοντα µηχανήµατα, εργασίες προσαρµογής καθώς και παράλληλα συντήρηση και 
ρύθµιση των µηχανηµάτων. Ο ελάχιστος εξοπλισµός που απαιτείται µαζί µε τις απαραίτητες εργασίες 
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τοποθέτησης και προσαρµογής µε τα υφιστάµενα µηχανήµατα  του ΚΤΕΟ Πρέβεζας είναι: 1. 
Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4Χ4 µε το λογισµικό του (συµβατό 
µε το εγκατεστηµένο στο υφιστάµενο φρενόµετρο βαρέων ΒΝΕΤ BEISSBARTH) για φορτηγά και 
επιβατικά, αποτελούµενο από: α. Ηλεκτρολογικός πίνακας για 4Χ4. β. Ηλεκτρονική πλακέτα 
οδήγησης 4Χ4 φορτηγών και επιβατικών (µικτή) γ. Ηλεκτρονική πλακέτα προγραµµατισµού 
λογισµικού. 2. Όργανο µέτρησης πίεσης των αερόφρενων µε τρείς ασύρµατους αισθητήρες και 
ασύρµατη µεταφορά των δεδοµένων στο κεντρικό υπολογιστή µε το λογισµικό του συµβατό µε το 
ήδη εγκατεστηµένο στο φρενόµετρο βαρέων ΒΝΕΤ BEISSBARTH και µε αυτόµατη καταγραφή τιµών. 
3. Όργανο ελέγχου και πλήρωσης αέρα στα ελαστικά των οχηµάτων. 4. Ηχόµετρο 5. 
Επιβρανδυσιόµετρο 6. Αυτόνοµο ΕΟΒD 7. Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου. Η υπηρεσία στα όρια 
των διαθεσίµων πιστώσεων, µετά από έρευνα αγοράς για την προµήθεια απολύτως συµβατού µε τα 
υπάρχοντα µηχανήµατα εξοπλισµού-λογισµικού καθώς και των απαραίτητων εργασιών συντήρησης  
και προσαρµογής, έλαβε δύο οικονοµικές προσφορές. Οι εταιρίες που υπέβαλαν προσφορά είναι οι 
Στασινός Α.Ε. και Παυλάτος Κωνσταντίνος, µε ύψος προσφοράς 15.190€ συν Φ.Π.Α και 18.330 συν 
Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Μετά από διαπραγµάτευση η εταιρία Στασινός Α.Ε. υπέβαλε νέα βελτιωµένη 
προσφορά ύψους 13.250€. Επιπλέον για την διακρίβωση των οργάνων και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ 
κατά ISO 9001 απαιτείται η ανάθεση εργασιών σε εξειδικευµένο σύµβουλο - εταιρία. Η υπηρεσία 
µετά από σχετική έρευνα δέχθηκε δύο προσφορές από τις εταιρίας Nestor Σ. Κορµπής & ΣΙΑ Ε.Ε. 
και Κωνσταντίνα Παπαιώαννου µε ύψος προσφοράς  1.750€ συν Φ.Π.Α και 2.000€ συν Φ.Π.Α. 
αντίστοιχα. Όλες οι αναφερθείσες προσφορές συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Με βάση τα 
παραπάνω 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 13.250 
€ συν Φ.Π.Α. (16.297,50€ συνολικά) για τις εργασίες και την προµήθεια εξοπλισµού-λογισµικού για 
την συντήρηση και αναβάθµιση της υφιστάµενης γραµµής ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας και Β) Για την 
ανάθεση της προµήθειας εξοπλισµού-λογισµικού για την συντήρηση και αναβάθµιση της γραµµής 
ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της ∆/νσης Μεταφορών και Κ.Τ.Ε.Ο. 
Π.Ε. Πρέβεζας στην εταιρία Στασινός Α.Ε., Ιόλης 2, Αθήνα, στο ανωτέρω ποσό των δεκατριών 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (13.250€) συν Φ.Π.Α. καθώς και την έγκριση σύναψης σχετικής 
σύµβασης. Γ) Για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.750€ συν Φ.Π.Α. (2.152,5€ συνολικά) 
για τις εργασίες διακρίβωσης των οργάνων και επιθεώρησης για την λήψη πιστοποίησης κατά ISO 
9001 του Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας και  ∆) Για την ανάθεση των εργασιών διακρίβωσης των οργάνων και 
επιθεώρησης για την λήψη πιστοποίησης κατά ISO 9001 από διαπιστευµένο φορέα στην εταιρία 
«Nestor» Σ. Κορµπής & ΣΙΑ Ε.Ε. Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Ιωάννινα, στο παραπάνω ποσό 
χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750€) συν Φ.Π.Α.. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη 18.450€ 
προβλέπεται στη ΣΑΕΠ 030 µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Πιστοποίηση - Εξοπλισµός ΚΤΕΟ  Π. Ε. Πρέβεζας). ….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Παπαβρανούσης 
Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, ζήτησαν από τον Πρόεδρο, να 
υπάρξει ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που έχουν µέχρι 
σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση κατά ISO 
9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/295/26-03-2013) 

Στα πλαίσια των υφιστάµενων διατάξεων (Υπ. Απ. 20794/2222, ΦΕΚ 1466 03/05/2012)  για τη 
λειτουργία των Κ.Τ.Ε.Ο. και προκειµένου να συνεχιστεί η διακοπείσα λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο Πρέβεζας 
µέχρι την πιστοποίηση κατά ISO 9001, για την οποία απαιτείται η αναβάθµιση της υπάρχουσας γραµµή 
ελέγχου µε εξοπλισµό και λογισµικό, καθώς και η διακρίβωση των οργάνων και η επιθεώρηση του 
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και την ανάθεση εργασιών και 
προµήθειας εξοπλισµού-λογισµικού, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων 
(Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Πιστοποίηση - Εξοπλισµός ΚΤΕΟ  Π. Ε. Πρέβεζας), ως εξής:  

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 13.250,00 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά € 16.297,50 µε ΦΠΑ, για τις 
εργασίες και την προµήθεια εξοπλισµού-λογισµικού για την συντήρηση και αναβάθµιση της υφιστάµενης 
γραµµής ελέγχου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας και 
την ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας και εργασιών, στην εταιρεία «Στασινός Α.Ε.», στο ανωτέρω 
ποσό των € 13.250,00 € πλέον ΦΠΑ, της οποίας η – µετά από διαπραγµάτευση, βελτιωµένη – 
οικονοµική προσφορά είναι η συµφερότερη, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Στασινός Α.Ε.», για την 
προµήθεια του κάτωθι εξοπλισµού-λογισµικού, και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 
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τοποθέτησης και προσαρµογής τους µε τα υφιστάµενα µηχανήµατα του ΚΤΕΟ Πρέβεζας, συνολικού 
ποσού € 16.297,50 µε ΦΠΑ:   

1. Προσθήκη µηχανισµού µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε σύστηµα 4Χ4 µε το λογισµικό του (συµβατό 
µε το εγκατεστηµένο στο υφιστάµενο φρενόµετρο βαρέων ΒΝΕΤ BEISSBARTH) για φορτηγά και 
επιβατικά, αποτελούµενο από: 

I. Ηλεκτρολογικός πίνακας για 4Χ4. 

II. Ηλεκτρονική πλακέτα οδήγησης 4Χ4 φορτηγών και επιβατικών (µικτή) 

III. Ηλεκτρονική πλακέτα προγραµµατισµού λογισµικού. 

2. Όργανο µέτρησης πίεσης των αερόφρενων µε τρείς ασύρµατους αισθητήρες και ασύρµατη 
µεταφορά των δεδοµένων στο κεντρικό υπολογιστή µε το λογισµικό του συµβατό µε το ήδη 
εγκατεστηµένο στο φρενόµετρο βαρέων ΒΝΕΤ BEISSBARTH και µε αυτόµατη καταγραφή τιµών. 

3. Όργανο ελέγχου και πλήρωσης αέρα στα ελαστικά των οχηµάτων. 

4. Ηχόµετρο  

5. Επιβρανδυσιόµετρο 

6. Αυτόνοµο ΕΟΒD  

7. Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου 

Α. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.750,00 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά € 2.152,50 µε ΦΠΑ, για τις 
εργασίες διακρίβωσης των οργάνων και επιθεώρησης για την λήψη πιστοποίησης κατά ISO 9001 από 
διαπιστευµένο φορέα, του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας 
και την ανάθεση της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, στην εταιρεία «“Nestor” Σ. Κορµπής & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», στο ανωτέρω ποσό των € 1.750,00 πλέον ΦΠΑ, 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 «“Nestor” Σ. Κορµπής & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», για την εκτέλεση των εργασιών διακρίβωσης των οργάνων και επιθεώρησης για την λήψη 
πιστοποίησης κατά ISO 9001 από διαπιστευµένο φορέα, του ΚΤΕΟ Πρέβεζας, συνολικού ποσού € 
2.152,50 µε 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», 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. 7/181/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 
45.000,00 µε ΦΠΑ και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
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διαγωνισµού µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, µε όρους όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 82000/2989/13-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 9/272/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/12-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης για την υλοποίηση του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, ο ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, 
µε συνολικό ποσό προσφοράς € 44.280,00 µε ΦΠΑ 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
25525/897/19-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25540/908/20-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το ΙΙ/19-03-2013 Πρακτικό αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος και µε την οποία εισηγείται «…. την έγκρισή του, την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, την ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη για την υλοποίηση 
του έργου, του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε συνολικό ποσό προσφοράς 44.280,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. ….». 

Στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/19-03-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙI 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την 
αρ. πρωτ: 17274/557/22-02-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 1/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα, την 19η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 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 αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. 1/2013 διακήρυξη της Π.Ε. 
Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 17274/557/22-02-2013), µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

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

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών 

∆ηµοσίου». 
2. Την αριθµ. αρ. 1/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 17274/557/22-02-2013), 

µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 
3. Την αριθµ.9/272/13-3-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών, τεχνικών και 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων και αναδεικνύεται ως προσωρινός 
µειοδότης του ανωτέρω διαγωνισµού ο ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ. 

Προέβη στην αποσφράγιση του προσκοµισθέντος από τον µειοδότη φακέλου των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια επιλογής, 
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προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης» της εν λόγω διακήρυξης, στον 
έλεγχο αυτών και την καταγραφή τους στον κατωτέρω πίνακα:   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
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 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 
τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της 
οικείας διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, την 
ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε 
συνολικό ποσό προσφοράς 44.280,00 ευρώ µε ΦΠΑ και την έγκριση σύναψης της σχετικής 
σύµβασης.  

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 
................................................................................................................................................. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν τις επισηµάνσεις 
που είχαν καταθέσει σε σχετικές µε τους διαγωνισµούς για την καταπολέµηση των 
κουνουπιών, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής: «Για Τρίτη συνεχή χρονιά 
αναφερόµαστε στα προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών. Άρα, µε βάση την 
προηγούµενη εµπειρία, τόσο επί της διαδικασίας, όσο και της αποτελεσµατικότητας και 
λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το θέµα, επισηµαίνουµε την επιβαλλόµενη ανάγκη για 
σωστή, έγκαιρη, ολοκληρωµένη και από κοινού οργάνωση µε τους ∆ήµους, σύµφωνα µε 
τις αρµοδιότητές µας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/296/26-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/19-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8) η 
Επιτροπή, προέβη στην αποσφράγιση του προσκοµισθέντος από τον µειοδότη φακέλου των 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια επιλογής, 
προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης» της διακήρυξης του διαγωνισµού  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα από το άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007, και της 
οικείας διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού την 
ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε 
συνολικό ποσό προσφοράς € 44.280,00 µε ΦΠΑ και την έγκριση σύναψης της σχετικής 
σύµβασης. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 
45.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/12-03-2013 και ΙΙ/19-03-2013 Πρακτικά της Επιτροπής 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 71 - 

∆ιενέργειάς του, στον ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, ο οποίος προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από 
την αριθµ. 1/2013 διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως προς 
τις τεχνικές προδιαγραφές, η δε οικονοµική του προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα, µε 
συνολικό ποσό € 44.280,00 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για την εκτέλεση του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, µε ποσό € 44.280,00 µε 
ΦΠΑ, από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», 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 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.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011).  

6. Την αριθµ. 7/181/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε έγγραφες και 
σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε όρους όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 82000/2989/13-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 9/258/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα αποτελείται από τα 
κάτωθι µέλη µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 1) Ένα µέλος 
Π.Ε. Ιατρός Υγιεινολόγος, (µε βαθµό ∆ιευθυντή) της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε αναπληρωτή, υπάλληλο του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας (µε βαθµό Β΄, Γ’, 
ή ∆΄)  της ίδιας Υπηρεσίας. 2) Ένα µέλος, Τ.Ε. Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας, (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄) 
της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου 
κλάδου  (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄),  της ίδιας Υπηρεσίας και 3) Ένα µέλος,  Π.Ε. Γεωπόνων (µε βαθµό 
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Β΄, Γ’, ή ∆΄), της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή  
υπάλληλο ιδίου κλάδου και Υπηρεσίας (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄). 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 25526/898/19-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25542/909/20-03-2013 στον φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένο το από 19-03-2013 Πρακτικό κλήρωσης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια 
της παραπάνω σχετικής απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την 
οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέµηση 
Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» για το έτος 2013, της αριθµ. 1/2013 (αρ. πρωτ: 
17274/557/22-2-2013) ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, παρακαλούµε για την 
έγκριση του από 19-3-2013 πρακτικού και τον ορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
της ως άνω επιτροπής».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/297/26-03-2013) 

Ορίζει τα µέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία είχε συγκροτηθεί µε την αριθµ. 9/258/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τα 
µέλη αυτά µε τους αναπληρωτές τους, προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και 
αναφέρονται στο από 19-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λένα Αγγελική, ως πρόεδρος, ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ, µε βαθµό ∆/ντή – Πρ/νος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας 

2. Τέφα-Κατσάνου Αθηνά, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Β’ βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας 

3. Κεσσίση Αθηνά, ΠΕ Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Γεωπόνων, µε Β΄ βαθµό –Υπάλληλος  της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αθανασούλα Ελένη, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Β’ βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας 

2. Μπουντούρη Γιολάντα, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Γ’ βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας 

3. Ευθυµίου Σταύρος, ΠΕ Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Γεωπόνων, µε Β΄ βαθµό –Υπάλληλος  της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

.............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Πρέβεζα,   19-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 

 «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2013  
 

Σήµερα, στις 19-3-2013 ηµέρα Τρίτη, παρουσία των: 

1. Χριστοδούλου Φωτεινή, προϊσταµένη του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 

Οικονοµικού. 

2. Χαρµαντά Αγγελική, προϊσταµένη του τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

3. Ναστούλη Αναστασία, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών από την 

συνταχθείσα προς τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο κάθε 

υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Λένα Αγγελική, ως πρόεδρος, ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ, µε 
βαθµό ∆/ντή– Πρ/νος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 

Αθανασούλα Ελένη, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Β’ 
βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας 

2 
Τέφα-Κατσάνου Αθηνά, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Β’ 
βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 

Μπουντούρη Γιολάντα, ΤΕ Εποπτών ∆.Υ, µε Γ’ 
βαθµό – Υπάλληλος της ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας. 

3 
Κεσσίση Αθηνά, ΠΕ Γεωτεχνικών µε ειδικότητα 
Γεωπόνων, µε Β΄ βαθµό –Υπάλληλος  της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Ευθυµίου Σταύρος, ΠΕ Γεωτεχνικών µε 
ειδικότητα Γεωπόνων, µε Β΄ βαθµό –Υπάλληλος  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής. 

 
Πρέβεζα, 19-3-2013 

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 
 

1. Χριστοδούλου Φωτεινή            

2. Χαρµαντά Αγγελική 

3. Ναστούλη Αναστασία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011).  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 24554/797/14-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 24901/896/15-
03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), .), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013, οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους 
αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/298/26-03-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, ως εξής:  

Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0829 500,00 

∆απάνη για µεταφορά υπηρεσίας της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας (Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 
Φιλιππιάδας) 

Ματέρης Ιωσήφ  

2 072 0869 590,40 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού µηχανοργάνωσης, 
υπολογιστές & εκτυπωτές, υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

3 072 0899 120,00 
∆απάνη για συνδροµή µηνιαίου παγίου τέλους 
χρήσης υπηρεσιών RTK (Α΄- Β΄ δίµηνο 2013) 

Κτηµατολόγιο ΑΕ 

4 072 1329 566,22 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών για 
επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Συριόπουλος 
Ευάγγελος  

5 072 1723 98,40 
∆απάνη για προµήθεια υλικών για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.875,02   

................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης 

Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 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)}. 

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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 372/15-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 24904/898 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, διοργανώνει τις εκδηλώσεις εορτασµού της 
εθνικής επετείου της 25η Μαρτίου 1821 στην πόλη της Πρέβεζας (διατάξεις Β∆ 157/1969 
«περί καθορισµού εορτών» και Ν.851/1978 «περί της Εθνικής Σηµαίας, …..»). Το 
πρόγραµµα του εορτασµού περιλαµβάνει οµιλίες, παιάνιση εθνικών θουρίων και 
εµβατηρίων από τη Φιλαρµονική Πρέβεζας, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις 
στεφάνων, παρέλαση. Στα πλαίσια του εορτασµού απαιτούνται οι εξής δαπάνες, 
συνολικού ποσού 2.800,00 ευρώ, που θα βαρύνουν τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2013: Προµήθεια 
δάφνινων στεφανιών, ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης που ο ∆ήµος Πρέβεζας 
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αδυνατεί να καλύψει καθότι τα ηχητικά του καλύπτουν το χώρο της κατάθεσης στεφάνων, 
εκτυπώσεις έντυπου διαφηµιστικού υλικού, λοιπές δαπάνες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και  Κωτσαντής Κων/νος, 
παρατήρησαν –σε σχέση και µε τα υπόλοιπα θέµατα για την έγκριση δαπανών  των 
εκδηλώσεων εορτασµού της 25ης Μαρτίου στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, που 
συζητούνται στη σηµερινή συνεδρίαση– ότι οι δαπάνες για όλες τις εκδηλώσεις θα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένες στα οικονοµικά δεδοµένα και κατά το δυνατό, ισόποσα 
κατανεµηµένες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 372/15-03-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/299/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού έτος 2013 της Π.Ε. Πρέβεζας, για την κάλυψη των εξόδων 
των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 25ης Μαρτίου, που διοργανώνει Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του Β∆ 157/1969 «περί καθορισµού εορτών» και 
Ν.851/1978 «περί της Εθνικής Σηµαίας,...» και της µε αριθ. πρωτ. 7818/2-03-2012 
απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόγραµµα του εορτασµού περιλαµβάνει: 
Παιάνιση εθνικών θουρίων και εµβατηρίων από τη Φιλαρµονική Πρέβεζας, ∆οξολογία, 
Επιµνηµόσυνη ∆έηση, Κατάθεση στεφάνων και Παρέλαση 

Οι ανωτέρω συνολική δαπάνη ποσού € 2.800,00 περιλαµβάνει έξοδα για προµήθεια 
δάφνινων στεφανιών, ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης, εκτυπώσεις έντυπου 
διαφηµιστικού υλικού, και λοιπές δαπάνες. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, Νάση Βαρβάρας και Λιόντου 
Βασίλειου, στα Ιωάννινα για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ 
– ΠΙΝΕΠ από 01/04/2013 έως 05/04/2013 µε θέµα «Ηλεκτρονική Γραµµατειακή 
Υποστήριξη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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.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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1023/21-03-
2013  έγγραφο, συνηµµένα µε το αρ. πρωτ 26234/954/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, Νάση Βαρβάρας και Λιόντου Βασίλειου, στα Ιωάννινα για 
τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ – ΠΙΝΕΠ από 01/04/2013 έως 
05/04/2013 µε θέµα «Ηλεκτρονική Γραµµατειακή Υποστήριξη» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 80 - 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 10/300/26-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, Νάση Βαρβάρας και Λιόντου 
Βασίλειου, στα Ιωάννινα, για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ – 
ΠΙΝΕΠ από 01/04/2013 έως 05/04/2013 µε θέµα «Ηλεκτρονική Γραµµατειακή Υποστήριξη», 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 305,80 (152,90 Χ 2) για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιµετώπιση κατολισθητικών 
φαινοµένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή - γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή - 
Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού  24.000,00 € 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.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 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. 20336/1007/04.03.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
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στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Γεωλογικές και 
Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στην 4η επαρχιακή 
οδό Άρτα – Ροδαυγή - γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή - Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - 
Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού  24.000,00 € µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 534/12-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
23839/854/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµός, Τιµολόγιο Μελέτης, Απόφαση Έγκρισής 
της και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω του 
κατεπείγοντος. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « … Σας 
γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας ζήτησε την συνδροµή του ΙΓΜΕ για την αντιµετώπιση των 
κατολισθητικών φαινοµένων που παρουσιάστηκαν στη ΧΘ 1+916 έως ΧΘ 2+060 (ΧΘ 0+000 
η διασταύρωση Ροδαυγής) του δρόµου Ροδαυγή - Σουµέσι. Από την εξέταση των στοιχείων 
που πήρε το ΙΓΜΕ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στη θέση αυτή πρέπει να εκτελεστούν δύο 
(2) ερευνητικές γεωτρήσεις προκειµένου να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις αντιµετώπισης 
του φαινοµένου, σύµφωνα µε το Αριθ. Πρωτ. 120/12.03.2013 έγγραφό του. Για το σκοπό 
αυτό, εγκρίθηκε πίστωση 24.000,00 € µε την Αριθ. Πρωτ. 20336/1007/04.03.2013 απόφαση 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας εκτίµησε τη δαπάνη των 
εργασιών αυτών στο ποσό των 23.996,51 € σύµφωνα µε σχετική µελέτη που συνέταξε. Ο 
Πολιτικός Μηχανικός Άγγελος Κούκος, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, δέχεται 
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 
23.996,51 €. Επειδή το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε είναι σοβαρό και ενέχει τον κίνδυνο 
καταστροφής του δρόµου στη θέση αυτή, πέραν της πιθανότητας τροχαίου ατυχήµατος που 
µπορεί να συµβεί λόγω της στενότητας, παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανάθεση των 
απαιτούµενων εργασιών της µελέτης ώστε η εκτέλεσή τους να γίνει άµεσα. .…...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/301/26-03-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων 
στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή - γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή - Σουµέσι), Α’ 
Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού  24.000,00 € µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», βάσει της 
µελέτης που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, ποσού  23.996,51 
€ µε το ΦΠΑ και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4622/12-03-2013 απόφαση του ∆/ντή, στον 
Πολιτικό Μηχανικό Άγγελο Κούκο, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, δέχεται να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα, και µε αµοιβή € 23.996,51 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του 
άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών,  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, για την αντιµετώπιση των 
κατολισθητικών φαινοµένων που παρουσιάστηκαν στη ΧΘ 1+916 έως ΧΘ 2+060 (ΧΘ 0+000 η 
διασταύρωση Ροδαυγής) του δρόµου Ροδαυγή – Σουµέσι, για την οποία ζητήθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, η συνδροµή του ΙΓΜΕ, και σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 
120/12.03.2013 έγγραφό του, στη θέση αυτή πρέπει να εκτελεστούν δύο (2) ερευνητικές 
γεωτρήσεις προκειµένου να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις αντιµετώπισης του φαινοµένου, 
και επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα, δεδοµένου ότι το πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε είναι σοβαρό και ενέχει τον κίνδυνο καταστροφής του δρόµου στη θέση αυτή, 
πέραν της πιθανότητας τροχαίου ατυχήµατος που µπορεί να συµβεί λόγω της στενότητας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, µε το σκεπτικό ότι διαφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
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δεδοµένου ότι για την επιλογή του αναδόχου, δεν υπάρχουν ούτε στοιχεία δηµοσιότητας, ούτε 
αιτιολογείται από την Υπηρεσία µε ποιά κριτήρια επιλέχθηκε ο ανάδοχος. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 
των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
4069/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-10-12 (Α∆Α: Β4257Λ9-1Ω6) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, για την άρση καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο λόγω των έντονων καιρικών 
φαινοµένων που ξεκίνησαν την 27/10/12, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.      

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. 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 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. 4069/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-10-12 (Α∆Α: Β4257Λ9-1Ω6) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης, από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση των καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο και την 
απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία µέχρι την παύση του φαινοµένου της κατολίσθησης και για 
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όσο διάστηµα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη τις αναφορές του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Βουλγαρελίου, το από 28-10-2012 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας, καθώς και 
την επικινδυνότητα της κατάστασης για τη οδική ασφάλεια και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. 
Άρτας βρίσκονται σε άλλα σηµεία του επαρχιακού δικτύου, καλύπτοντας ανάγκες καθαρισµού 
καταπτώσεων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1082/14-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25521/904/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης, για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε 
ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας, του ποσού των 3.075,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη τιµή 
περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, 
αποχιονισµός, και συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) 
της ΠΕ Άρτας…..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/302/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτές, 
διαµορφωτήρες, JCB εκσκαφέας άνω των 100 hp, φορτηγά µέχρι 20 tn) µε ωριαία αποζηµίωση, και 
ιδιοκτησίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 3.075,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 27-10-2012, για την άρση των 
καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που ξεκίνησαν την 27-
10-12 και µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε την αριθµ. 4069/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-10-
12 (Α∆Α: Β4257Λ9-1Ω6) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το 
Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση των 
καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο και την απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία µέχρι την παύση 
του φαινοµένου της κατολίσθησης και για όσο διάστηµα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη 
τις αναφορές του Αστυνοµικού Τµήµατος Βουλγαρελίου, το από 28-10-2012 έγγραφο της Αστυνοµικής 
∆/νσης Άρτας, καθώς και την επικινδυνότητα της κατάστασης για τη οδική ασφάλεια και επειδή τα 
µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας βρίσκονταν σε άλλα σηµεία του επαρχιακού δικτύου, καλύπτοντας ανάγκες 
καθαρισµού καταπτώσεων, ως εξής:   

α
/
α 

Ονοµατεπ
ώνυµο 

Αρ. 
Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 

Εργασίας 
Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

29/10/12 
∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος (άρση 
καταπτώσεων) 

4 
1 

Χρήστος 
Λιόλιος 

ΜΕ 
95808 

30/10/12 
∆ρόµος Ξηρόκαµπος - Καλεντίνη 
(καθαρισµός από πέτρες) 

4 

50,00 400,00 

29/10/12 7 
30/10/12 7 2 

Γεώργιος 
Κίτσιος 

ΜΕ 
50852 

31/10/12 

∆ρόµος Βουργαρέλι - Κυψέλη 
(άρση καταπτώσεων) 

6 
50,00 1.000,00 

3 
Θωµάς 
Βασίλειος 

ΜΕ 
120952 

29/10/12 

∆ρόµος Γέφυρα Πλάκας - 
Άγναντα - Μελισσουργούς, πριν 
την Άγναντα (άρση καταπτώσεων 
και καθαρισµός φρεατίου) 

5 50,00 250,00 

∆ρόµος Ναζαίοι - Καλλονή (άρση 
καταπτώσεων) 

2 
4 

Γεωργογιάν-
νης Νίκος 

ΜΕ 
50825 

31/10/12 
∆ρόµος Σκούπα - Γέφυρα Τζαρή 
- Κρυονέρι (άρση καταπτώσεων) 

2 
50,00 200,00 

30/10/12 
∆ρόµος Τετράκωµο - Τυµπά 
(άρση καταπτώσεων και 
καθαρισµός από πέτρες) 

7 

5 
Βασίλειος 
Σίµος 

ΜΕ 
84144 

01/11/12 
∆ρόµος Τυµπά - Πέρα Καλεντίνη 
(άρση καταπτώσεων και 
καθαρισµός από πέτρες) 

6 

50,00 650,00 
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     Σύνολο 2.500,00 

    ΦΠΑ 23% = 575,00 Γενικό Σύνολο 3.075,00 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός, και 
συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) της Π.Ε. Άρτας, ενώ 
στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο 
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν 
εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν 
δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που 
κάθε χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την 
αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο 
µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να 
γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για 
την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται.». Επιπλέον ζήτησαν να κατατεθούν στην 
Επιτροπή, συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω 
καιρικών φαινοµένων. 

� 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι 
έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
4480/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-11-12 (Α∆Α Β4ΣΤ7Λ9-ΒΧΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, για την άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας από τις 29/11/12, από 
έντονα φαινόµενα κατολισθήσεων, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.      

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. 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 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. 4480/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-11-12 (Α∆Α Β4ΣΤ7Λ9-ΒΧΗ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης, από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, 
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µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση των καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο και την 
απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία µέχρι την παύση του φαινοµένου της κατολίσθησης και για 
όσο διάστηµα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 1016/20/12/29-11-
2012 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας, το αριθµ. πρωτ. 2501/14/189/29-11-2012 έγγραφο 
του Αστυνοµικού Τµήµατος Βουλγαρελίου και το αριθµ. πρωτ. 1016/20/124/29-11-2012 έγγραφο 
του Τµήµατος Τροχαίας Άρτας, καθώς και την επικινδυνότητα της κατάστασης για τη οδική 
ασφάλεια και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας βρίσκονται σε άλλα σηµεία του οδικού 
επαρχιακού δικτύου, για καθαρισµούς. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1083/14-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25522/905/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης, για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε 
ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας, του ποσού των 2.198,63 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη τιµή 
περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. 
Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, 
αποχιονισµός, και συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) 
της ΠΕ Άρτας…..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/303/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτές, 
διαµορφωτήρες, JCB εκσκαφέας άνω των 100 hp, φορτηγά µέχρι 20 tn) µε ωριαία αποζηµίωση, και 
ιδιοκτησίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 2.198,63 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 29-11-2012, για την άρση των 
καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο από έντονα φαινόµενα κατολισθήσεων που ξεκίνησαν την 29-
11-12 και µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε την αριθµ. 4480/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/29-11-
12 (Α∆Α Β4ΣΤ7Λ9-ΒΧΗ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το 
Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση των 
καταπτώσεων στο ορεινό οδικό δίκτυο και την απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία µέχρι την παύση 
του φαινοµένου της κατολίσθησης και για όσο διάστηµα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, λαµβάνοντας υπόψη 
το αριθµ. πρωτ. 1016/20/12/29-11-2012 έγγραφο της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας, το αριθµ. πρωτ. 
2501/14/189/29-11-2012 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Βουλγαρελίου και το αριθµ. πρωτ. 
1016/20/124/29-11-2012 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Άρτας, καθώς και την επικινδυνότητα της 
κατάστασης για τη οδική ασφάλεια και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας βρίσκονταν σε άλλα 
σηµεία του οδικού επαρχιακού δικτύου, για καθαρισµούς, ως εξής:   

 

α
/
α 

Ονοµατεπ
ώνυµο 

Αρ. 
Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 

Εργασίας 
Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

29/11/12 
∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές (καθαρισµός από 
πέτρες) 

4 

1 
Χρήστος 
Λιόλιος 

ΜΕ 
95808 

30/11/12 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 
(καθαρισµός από πέτρες) 

4 

50,00 400,00 

ΜΕ 
40044 

7,5 50,00 375,00 
2 

Βασίλειος 
Κουτσοσπύ
ρος ΑΤΗ 

1221 

29/11/12 
∆ρόµος Καµπή - Αµµότοπος - 
Κιάφα (άρση καταπτώσεων) 

7,5 55,00 412,50 

3 
Κων/νος 
Κασσάρας 

ΜΕ 
50849 30/11/12 

∆ρόµος Άρτα - Ροδαυγή - 
Γέφυρα Πλάκας (άρση 
καταπτώσεων) 

2 50,00 100,00 

4 
Λεωνίδας 
Κατσάνος 

ΜΕ 
55698 

30/11/12 
∆ρόµος Κάτω Αθαµάνιο -
Βουργαρέλι (άρση 
καταπτώσεων) 

3 50,00 150,00 
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∆ρόµος Γέφυρα Τζαρή - 
Μακρύκαµπος  (άρση 
καταπτώσεων) 

4 
5 

Γεωργογιάν
νης Νίκος 

ΜΕ 
50825 

03/12/12 
∆ρόµος Βαθύκαµπος - Φτέρη  
καταπτώσεων) 3 

50,00 350,00 

     Σύνολο 1.787,50 

    ΦΠΑ 23% = 411,13 Γενικό Σύνολο 2.198,63 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός, και 
συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) της Π.Ε. Άρτας, ενώ 
στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο 
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν 
εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν 
δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που 
κάθε χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την 
αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο 
µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να 
γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για 
την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται.». Επιπλέον ζήτησαν να κατατεθούν στην 
Επιτροπή, συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω 
καιρικών φαινοµένων. 

� 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 4612/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/5-12-12 (Α∆Α: Β45Χ7Λ9-ΝΧΕ) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό 
δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά άλατος) από 5-12-12, από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.      

 

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. 12/462/27-04-2012 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. 

9. Την αριθ. 4612/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/5-12-12 (Α∆Α: Β45Χ7Λ9-ΝΧΕ) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης, από το Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό) για την άρση καταπτώσεων, αποχιονισµό, καθαρισµό 
και απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία, µέχρι την παύση των φαινοµένων 
κατολίσθησης, παγετού και χιονόπτωσης, για όσο διάστηµα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς 
και για τη µεταφορά άλατος.  

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1084/14-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 25523/906/19-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης, για την πληρωµή 
των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε την συνηµµένη 
κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, του ποσού των 4.760,10 
€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων 
καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η συγκεκριµένη 
δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός, και 
συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) της ΠΕ 
Άρτας…..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/304/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση, και ιδιοκτησίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 4.760,10 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 05-12-2012, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά άλατος) 
από 5-12-12, από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 4612/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/5-12-12 (Α∆Α: Β45Χ7Λ9-ΝΧΕ) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση καταπτώσεων, αποχιονισµό, 
καθαρισµό και απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία, µέχρι την παύση των φαινοµένων 
κατολίσθησης, παγετού και χιονόπτωσης, για όσο διάστηµα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και 
για τη µεταφορά άλατος, και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούν για την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ως εξής:   

α
/
α 

Ονοµατεπ
ώνυµο 

Αρ. 
Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 

Εργασίας 
Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

05/12/12 
∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος (καθαρισµός 
χιονιού και αλάτι) 

4 

1 
Χρήστος 
Λιόλιος 

ΜΕ 
95808 

06/12/12 
∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος (αλάτι λόγω 
παγετού) 

3 

50,00 350,00 
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2 
Βασίλειος 
Μητρογέωρ
γος 

ΕΚΑ 
9843 

05/12/12 
Μεταφπρά αλατιού από 
Μεσολόγγι - Αστροχώρι 

8 55,00 440,00 

3 
Ιωάννης 
Κάλλιας ΙΒΟ 1188 05/12/12 

Μεταφπρά αλατιού από 
Μεσολόγγι - Πάρκινγκ ∆ήµου 
Αρταίων 

6 55,00 330,00 

4 
Βασίλειος 
Κουτσοσπύ
ρος 

ΜΕ 
50739 

06/12/12 
∆ρόµος Μεγαλόχαρη - Φωτεινό 
(άρση καταπτώσεων) 

5 50,00 250,00 

5 
Λεωνίδας 
Κατσάνος 

ΜΕ 
50854 

06/12/12 
∆ρόµος Μελάτες - Βουργαρέλι 
(καθαρισµός από πέτρες) 

3 50,00 150,00 

05/12/12 
Λεπιανά (µερική αποµάκρυνση 
µπαζών από µεγάλη 
κατάπτωση) 

2 

6 
Βασίλειος 
Θωµάς 

ΜΕ 
120952 

06/12/12 
Λεπιανά (ολική αποµάκρυνση 
µπαζών από µεγάλη 
κατάπτωση) 

8 

50,00 500,00 

05/12/12 

∆ρόµος Καλλονή - Λεπιανά 
(αποµάκρυνση καταπτώσεων 
και µεγάλου βράχου) και  
Καλλονή - Ράµια, διασταύρωση 
προς Κυψέλη (µεγάλες 
καταπτώσεις) 

8 

06/12/12 

∆ρόµος Σκοτωµένο - Σγάρα, 
διασταύρωση προς Άγναντα και 
∆ρόµος Σκοτωµένο - Άνω 
Γραικικό - Κουκούλια - 
Γουριανά - Κάτω Γραικικό, 
προς Γέφυρα Τζαρή (άρση 
καταπτώσεων) 

8 
7 

Κων/νος 
Ρέντζος 

ΜΕ 
88611 

07/12/12 

∆ρόµος Κάτω Γραικικό - 
Μακρύκαµπος, κοντά στη 
διασταύρωση (µπάζωµα 
τεχνικού και µεγάλη 
κατάπτωση) 

2 

50,00 900,00 

07/12/12 9 
8 

Χρήστος 
Παππάς 

ΜΕ 
30143 08/12/12 

∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Λεπιανά (άρση καταπτώσεων, 
διευθέτηση οµβρίων) 9 

50,00 900,00 

9 
Γρηγόριος 
Γκόγκος 

ΜΕ 
55776 

06/12/12 
∆ρόµος Αθαµάνιο - Βουργαρέλι 
(καθαρισµός από πέτρες) 

1 50,00 50,00 

     Σύνολο 3.870,00 

    ΦΠΑ 23%= 890,10 Γενικό Σύνολο 4.760,10 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός, 
και συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» (ΚΑΠ 2012) της Π.Ε. 
Άρτας, ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα 
καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως 
και η σήµανση ασφάλειας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, µε το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών 
φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. 
Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα 
προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των 
αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι 
µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους 
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ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει 
µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται 
για την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται.». Επιπλέον ζήτησαν να κατατεθούν 
στην Επιτροπή, συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως 
στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών φαινοµένων. 

� 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/12-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, 
ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια 
προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, 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. 36/1491/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε 
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κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του έργου του θέµατος, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 111879/668/13-12-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Την αριθµ. 7/167/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-02-
2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, στον πρόχειρο διαγωνισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο 
στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 
εταιρειών α) «Next Com Α.Ε. Υψηλής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού Εµπορίου, 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών» και β) «Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες–
Πληροφορική–∆ιαφήµιση–Εµπόριο» επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) για κάθε συµµετέχουσα 
εταιρεία: α) «Next Com Α.Ε.»= 100 και β) «Comitech Α.Ε.»= 100. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 908/20-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26091/926/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…..Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό ΙΙΙ 
που αφορά την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών για την επιλογή αναδόχου στο 
πλαίσιο του έργου "∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών 
µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου" και τη κατακύρωση του έργου στην εταιρία Comitech 
ΑΕ έναντι του συνολικού ποσού των σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ 49.200,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και παρακαλούµε για την έγκρισή του … ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/305/26-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/12-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και 

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο και βαθµολόγηση 
των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών α) «Next Com Α.Ε. Υψηλής Τεχνολογίας, 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών» και β) «Comitech Α.Ε. 
Τηλεπικοινωνίες–Πληροφορική–∆ιαφήµιση–Εµπόριο», οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές στο 
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει των Πρακτικών Ι/21-01-2013 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-02-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 7/167/22-02-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Επειδή από τον ως άνω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο 
ενδιαφερόµενες εταιρείες, προσέφεραν έκπτωση άνω του προβλεπόµενου 15% που ορίζει η 
∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, σε εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο Γ.7.2 «Κριτήρια-
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές» της αριθµ. 4636/27-12-2012 διακήρυξης και σύµφωνα µε το 
άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134 της 30.04.2004) η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού 
ζήτησε, µε το αριθµ. οικ. 781/08-03-13 έγγραφο, και έλαβε, από τις δύο ενδιαφερόµενες 
εταιρείες έγγραφη αιτιολόγηση της έκπτωσης άνω του 15% που εµπεριείχε η οικονοµική τους 
προσφορά, τις έκρινε επαρκείς και προχώρησε στην βαθµολόγηση και κατάταξη των 
προσφορών στο σχετικό πίνακα, σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης {ήτοι: ΒΤΑ 
=(ΣΒΤΠ*0,80) + (ΣΒΟΠ*0,20)} όπου  α) «Next Com Α.Ε.» ΒΤΑ= 99,52 και β) «Comitech Α.Ε.» 
ΒΤΑ=100. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποφάνθηκε ότι η τιµή 
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προσφοράς της εταιρείας «Comitech Α.Ε.» είναι η πιο συµφέρουσα µε συνολικό ποσό 
49.200,00 € (µε ΦΠΑ), συµπεριλαµβανοµένης της έκπτωσης 18% και δεν υπερβαίνει το όριο 
της διακήρυξης (60.000,00 €) και παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισµός έγινε µε 
κριτήριο την συµφερότερη προσφορά, τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας (η διακήρυξη ήταν 
αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Άρτας επί 25 συνεχείς 
ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας) και αιτιολογήθηκε 
επαρκώς η έκπτωση ποσοστού 18% από την εταιρία «Comitech Α.Ε.», οµόφωνα εισηγείται 
την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «Comitech Α.Ε.» έναντι  του συνολικού 
ποσού των 49.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και 
βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
αναλυτικότερα τον ειδικό φορέα 072 Κ.Α.Ε. 0845Α «Προβολή µνηµείων», σύµφωνα µε τα 
Πρακτικά Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), ΙΙ/12-02-2013 (έλεγχος & 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/12-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες–Πληροφορική–∆ιαφήµιση–Εµπόριο», επειδή προσκόµισε 
όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε 
παραδεκτή στο σύνολό της µε συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ)= 100 και η 
οικονοµική της προσφορά, µε Συνολικό Βαθµό (ΒΤΑ)=100, είναι η πιο συµφέρουσα µε 
συνολικό ποσό 49.200,00 € µε ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένης της επαρκώς αιτιολογηθείσας 
έκπτωσης 18%, και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (60.000,00 €). 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«Comitech Α.Ε.», ως αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των 
αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια 
προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, µε συνολικό ποσό € 49.200,00 µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας και αναλυτικότερα τον ειδικό φορέα 072 Κ.Α.Ε. 0845Α «Προβολή µνηµείων». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, εµµένοντας στο σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και σε προηγούµενες σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ότι υπάρχει ήδη ένα εγκεκριµένο Πρόγραµµα 
Τουριστικής Προβολής για την Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο µε τέτοιες µεµονωµένες 
ενέργειες – όπως η διενέργεια του διαγωνισµού του θέµατος – παρακάµπτεται συνεχώς. 
Επιπροσθέτως, τόνισαν ότι οι οικονοµικές προσφορές των δύο διαγωνιζοµένων εταιρειών, για 
τις επιµέρους ∆ράσεις, παρουσιάζουν τόσο µεγάλες διαφορές και αποκλίσεις µεταξύ τους, 
που δηµιουργούν εύλογα προβληµατισµό ως προς τα παραδοτέα 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

  Στην Άρτα στις 07-03-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Eπιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  

προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 

36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και η 

οποία αποτελείται από τους κατωτέρω :  

1. Ψωµά Γεώργιο, αναπληρωµατικό µέλος, Πρόεδρος 

2. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  

3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος, 

άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας, προκειµένου να προβούν στο άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών που πέρασαν επιτυχώς την 

πρώτη φάση της αριθµ.οικ.4636/27-12-12 διακήρυξης  της Π.Ε. Άρτας σχετικά µε τη 

διενέργεια του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού(Α∆Α:Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω) µε κλειστές προσφορές και 

κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου 

του έργου: «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της 

Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η επιτροπή σε συνέχεια των αριθµ. Ι/21-01-2013 πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) 

και ΙΙ/12-02-2013 πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) τα οποία εγκρίθηκαν µε την 

αριθµ. 7/167/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, παρουσία εκπροσώπων από τις δύο (2) 

ενδιαφερόµενες εταιρίες και κατέγραψε τα αποτελέσµατα στους παρακάτω πίνακες:    
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Α/Α ΟΝ/ΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Σχεδιασµός και 
παραγωγή 

(έκδοση) DVD 
προβολής 

Αρχαιολογικών, 
Βυζαντινών και 

Ιστορικών 
Μνηµείων της 
Περιφέρειας 
Ηπείρου 

Παραγωγή 
εφαρµογής iphone και 

android και 
εφαρµογής 

διαδικτύου προβολής 
Αρχαιολογικών, 
Βυζαντινών και 

Ιστορικών Μνηµείων 
της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

Παραγωγή 
πολιτιστικού 
ντοκιµαντέρ 

1. NextCom ΑΕ 21.875,00 € 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

8.200,00 € 
(κόστος χωρίς Φ.Π.Α.) 

10.900,00 € 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
2. Comitech ΑΕ 10.000,00 € 

(κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

19.000,00 € 
(κόστος χωρίς Φ.Π.Α.) 

11.000,00 € 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

NextCom ΑΕ Comitech ΑΕ 

Αµοιβή Αναδόχου (µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

40.975,00 € 40.000,00 € 

Αµοιβή Αναδόχου 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

50.399,25 € 49.200,00 € 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο ενδιαφερόµενες εταιρίες προσέφεραν έκπτωση 

άνω του προβλεπόµενου 15% που ορίζει η Προκήρυξη. Η εταιρία NextCom ΑΕ προσέφερε 

έκπτωση της τάξης του 16% και η εταιρία Comitech ΑΕ έκπτωση της τάξης του 18%. Σε 

εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο Γ.7.2 «Κριτήρια-Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές» 

της αριθµ. 4636/27-12-2012 διακήρυξης και σύµφωνα µε το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

(L 134 της 30.04.2004) η Επιτροπή µε το αριθµ. οικ. 781/08-03-13 έγγραφο, ζήτησε από τις 

δύο (2) ενδιαφερόµενες εταιρίες έγγραφη αιτιολόγηση της έκπτωσης άνω του 15% που 

εµπεριείχε η οικονοµική τους προσφορά. Οι δύο (2) ενδιαφερόµενες εταιρίες απέστειλαν 

άµεσα τις έγγραφες αιτιολογήσεις τους, τις οποίες η Επιτροπή έκρινε επαρκείς. 

         Οι οικονοµικές προσφορές και η τελική βαθµολογία και κατάταξή τους φαίνεται µε βάση 
τον παρακάτω τύπο και πίνακα : 

Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται από τον τύπο:        

                            ΟΠmin 

ΣΒΟΠ=  --------------------------- x 100. 

        ΟΠ 

Συµπερασµατικά, για την εταιρία: 
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• Next Com Α.Ε. ισχύει ΣΒΟΠ=(40.000,00/40.975,00)*100= 97,62, και  

• Comitech Α.Ε ισχύει ΣΒΟΠ=(40.000,00/40.000,00)*100=100.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδιαφερόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤEX. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός 

ΣΒΟΠ 

 

NextCom ΑΕ 40.975,00 € 0,9762 1 97,62 

Comitech ΑΕ 40.000,00 € 1 1 100 

 

Σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης ΒΤΑ =(ΣΒΤΠ*0,80) + (ΣΒΟΠ*0,20) για την εταιρία: 

• NextCom ΑΕ ισχύει ΒΤΑ= 100*0,80 + 97,62*0,20= 99,52, και 

• Comitech ΑΕ ισχύει ΒΤΑ= 100*0,80 + 100*0,20=100. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς της εταιρείας Comitech ΑΕ είναι η πιο 

συµφέρουσα σε σχέση µε αυτή της εταιρίας NextCom ΑΕ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

των 49.200,00 € (µε ΦΠΑ), συµπεριλαµβανοµένου της έκπτωσης 18% και δεν υπερβαίνει το 

όριο της διακήρυξης (60.000,00 €). 

Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την 

συµφερότερη προσφορά, τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας(η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη 

στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Άρτας επί 25 συνεχείς ηµέρες και 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας) και αιτιολογήθηκε επαρκώς η 

έκπτωση ποσοστού 18% από την εταιρία Comitech ΑΕ 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία «Comitech ΑΕ» έναντι  του συνολικού ποσού των 49.200,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα   12/03/2013 

Η Επιτροπή 

Ψωµάς Γεώργιος 

Τζουµάκας Κωνσταντίνος 

     Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-
03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, 
την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013, προϋπολογισµού € 10.000,00 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 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
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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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων 
και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’).  

7. Την αριθµ. 5/101/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, για την 
επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του έργου του θέµατος, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 8556/81/28-01-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 26047/224/20-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 26098/927/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζονται συνηµµένα τα Πρακτικά Ι και ΙΙ που αφορούν τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και  την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αντίστοιχα για την επιλογή 
αναδόχου στο πλαίσιο του έργου GrItCUZINE "∆ιαχείριση, Οικονοµική Παρακολούθηση 
και Οργάνωση συνάντησης" προϋπολογισµού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και εισηγείται την έγκρισή τους. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/306/26-03-2013) 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-03-2013 
(έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική 
παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE 
Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την 
προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
10.000,00 µε ΦΠΑ,  

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία:  

Α. Πρακτικό Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών που 
υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των εταιρειών α) «Koskinas consulting, Κοσκινάς 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι ανάπτυξης-Τεχνικοί σύµβουλοι», β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και γ) 
«Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες–Πληροφορική–∆ιαφήµιση–Εµπόριο» και αφού συνέταξε 
τον σχετικό πίνακα δικαιολογητικών συµµετοχής, διαπίστωσε ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
έχουν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της 
Πρόσκλησης. 

Β. Πρακτικό ΙΙ/06-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, προέβη σε έλεγχο και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
συµµετεχόντων εταιρειών α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.», β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και 
γ) «Comitech Α.Ε.» και αφού διαπίστωσε ότι και οι τρεις Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν 
πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές, προέβη στην αξιολόγησή τους και συνέταξε 
τους σχετικούς Πίνακες Βαθµολόγησης, σύµφωνα µε τους οποίους και βάσει του τύπου 
της προκήρυξης, ο συνολικός βαθµός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε συµµετέχουσας 
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εταιρείας είναι: α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.» ΣΒΤΠ = (101/106,40)*100= 94,92 β) 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΣΒΤΠ=(106,40/106,40)*100=100 και γ) «Comitech Α.Ε.» 
ΣΒΤΠ=(102/106,40)*100=95,86. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
οµόφωνα εισηγείται την αποδοχή των Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω συµµετεχόντων 
εταιρειών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-03-
2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, 
στον πρόχειρο διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την επιλογή αναδόχου που 
θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο 
στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 
εταιρειών α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.», β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και γ) «Comitech Α.Ε.» 
επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, µε συνολικό βαθµό τεχνικής 
προσφοράς (ΣΒΤΠ) για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.»= 94,92 
β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» =100 και γ) «Comitech Α.Ε.»= 95,86. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 26/02/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό (Α∆Α:ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ) για την επιλογή 
Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «∆ιαχείριση, Οικονοµική Παρακολούθηση και Οργάνωση 
συνάντησης στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: 
Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy» (τον οποίο 
προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την υπ’αριθµ. 5/101/05-02-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Γρύλλια Μαρία, Πρόεδρος 
2. Μιλτιάδους Γεώργιο,  µέλος  
3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος, 
Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας . 
 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την Προκήρυξη και αφού δεν υπήρχε 

άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον 
οποίο υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές. Έχοντας υπόψη την αριθµ. οικ. 15982/146 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «∆ιαχείριση, Οικονοµική 
Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE - Cultural 
gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the 
region Greece-Italy» προέβη στη καταγραφή των φακέλων συµµετοχής, σύµφωνα µε τον 
αριθµό πρωτοκόλλου κάθε φακέλου προσφοράς, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στην Π.Ε. 
Άρτας, παρουσία εκπροσώπων των δύο (2) από τις τρεις (3) ενδιαφερόµενες εταιρίες ως 
κατωτέρω: 

 

Α/Α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 

Koskinas consulting 
Κοσκινάς Μονοπρόσωπη 

Ε.Π.Ε.  
Σύµβουλοι ανάπτυξης-

Τεχνικοί σύµβουλοι 

25-02-2013 17423/166 

2 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου 

Αµβρακικού, Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

26-02-2013 18043/172 
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3 

Comitech Α.Ε. 
Τηλεπικοινωνίες-

Πληροφορική-∆ιαφήµιση-
Εµπόριο 

26-02-2013 18048/173 

 

          Επειδή οι φάκελοι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, η Επιτροπή εν συνεχεία προέβη στο 
άνοιγµα των φακέλων προσφοράς των τριών (3) ενδιαφεροµένων και εξέτασε τη πληρότητα 
των τυπικών δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη Πρόσκληση.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τρεις (3) προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο 
φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), όπως ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα 
εξωτερικά στοιχεία. Μέσα στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς βρέθηκαν εκτός από την 
τεχνική και οικονοµική προσφορά, και τα ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά τα 
οποία αριθµήθηκαν και µονογράφησαν. 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής η Επιτροπή εξέτασε εάν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της 
Πρόσκλησης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συµµετοχής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρεις (3) ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Η αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη κλειστή συνεδρίαση της 
Επιτροπής.  
    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής. 
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) 
1 Koskinas consulting ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ETANAM A.E. 

O.T.A. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Comitech Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Άρτα    26/02/2013 
Η Επιτροπή 

Γρύλλια Μαρία 
   
Μιλτιάδους Γεώργιος 
 
Ψωµάς Γεώργιος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 
Στην Άρτα σήµερα 06/03/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε η Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των τριών (3) ενδιαφεροµένων εταιριών Koskinas 
consulting Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι ανάπτυξης-Τεχνικοί σύµβουλοι, ΕΤΑΝΑΜ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθώς και 
Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο, που σύµφωνα µε το 
από 26-02-13 Πρακτικό Ι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής της Πρόσκλησης 
(Α∆Α:ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ) για την ανάδειξη Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «∆ιαχείριση, 
Οικονοµική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE 
- Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage 
in the region Greece-Italy» τον οποίο προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας (Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση 
την υπ’αριθµ. 5/101/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Γρύλλια Μαρία, Πρόεδρος 
2. Μιλτιάδους Γεώργιο,  µέλος  
3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος, 
Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας. 
Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών των τριών (3) 

ενδιαφεροµένων εταιριών και αφού έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στο τεύχος της 
Πρόσκλησης προέβη στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Τα συµπεράσµατα 
καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος ΟΜΑ∆Α Α.  ΟΜΑ∆Α Β.  
 

1 Koskinas consulting 
Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  

Σύµβουλοι ανάπτυξης-Τεχνικοί σύµβουλοι 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες – 
Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρεις (3) Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν πλήρως τις 
βασικές τεχνικές προδιαγραφές και τις αξιολογεί όπως παρακάτω:  

 
Αναφορικά µε την εταιρία Koskinas consulting Ε.Π.Ε.: 

Α) Στην Τεχνική Προσφορά, η εταιρία Koskinas consulting Ε.Π.Ε. παρουσιάζει προτάσεις, 
µεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του έργου. 
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Πρόσκλησης καλύπτονται ικανοποιητικά. 
Β) Η επάρκεια και η λειτουργία της οµάδας έργου της εταιρίας είναι ικανοποιητική. Σε ότι 
αφορά την οργάνωση και ροή των εργασιών του έργου, υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης (προσφορά πολιτιστικής επίσκεψης).  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Koskinas Consulting  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α 70%  

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης: 
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των 
προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών, 
αποτύπωση του περιεχοµένου και της 
δοµής του κάθε παραδοτέου. 

40% 100 

Α2 

Αντίληψη, κάλυψη των απαιτήσεων και 
διαχείριση: 
Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης 
στις απαιτήσεις του έργου, σαφήνεια της 
πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. 
Υπηρεσίες σχεδιασµού και τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος. 

30% 100 

Β ΟΜΑ∆Α Β 30%  

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών 
του έργου 10% 110 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος του έργου. 
Πληρότητα της Οµάδας Έργου. 

20% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 101 

 

Αναφορικά µε την εταιρία ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.: 
Α) Στην Τεχνική Προσφορά, η εταιρία ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. παρουσιάζει αναλυτικές 
προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του έργου κατά τέτοιο τρόπο που να 
υπερκαλύπτονται οι ελάχιστες προδιαγραφές της Πρόσκλησης. Παρουσιάζονται 
συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι οποίες έχουν προσαρµοστεί στις 
απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του έργου (ιδιαίτερη σαφήνεια και ανάλυση της πρότασης, 
προσφορά υπηρεσιών κατά τη φάση ελέγχου του φακέλου του έργου). 
Β) Η επάρκεια και η λειτουργία της οµάδας έργου της εταιρίας είναι ικανοποιητική. Σε ότι 
αφορά την οργάνωση και ροή των εργασιών του έργου, υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης (προσφορά γεύµατος).  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α 70%  

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης: 
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των 
προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών, 
αποτύπωση του περιεχοµένου και της 
δοµής του κάθε παραδοτέου. 

40% 106 

Α2 

Αντίληψη, κάλυψη των απαιτήσεων και 
διαχείριση: 
Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης 
στις απαιτήσεις του έργου, σαφήνεια της 
πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. 
Υπηρεσίες σχεδιασµού και τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος. 

30% 110 

Β ΟΜΑ∆Α Β 30%  

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών 
του έργου 10% 110 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος του έργου. 
Πληρότητα της Οµάδας Έργου. 

20% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 106,4 

Αναφορικά µε την εταιρία Comitech Α.Ε.: 
Α) Στην Τεχνική Προσφορά, η εταιρία Comitech Α.Ε. παρουσιάζει προτάσεις, µεθόδους και 
διαδικασίες υλοποίησης για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του έργου. Οι ελάχιστες 
προδιαγραφές της Πρόσκλησης καλύπτονται ικανοποιητικά. 
Β) Η οργάνωση και ροή των εργασιών του έργου είναι ικανοποιητική. Σε ότι αφορά την 
επάρκεια και τη λειτουργία της οµάδας έργου της εταιρίας υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
Πρόσκλησης (διάθεση ατόµου σε εβδοµαδιαία βάση κατά την υλοποίηση του έργου).  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Comitech Α.Ε. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α 70%  

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης: 
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των 
προτεινόµενων µεθόδων και τεχνικών, 
αποτύπωση του περιεχοµένου και της 
δοµής του κάθε παραδοτέου. 

40% 100 
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Α2 

Αντίληψη, κάλυψη των απαιτήσεων και 
διαχείριση: 
Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης 
στις απαιτήσεις του έργου, σαφήνεια της 
πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. 
Υπηρεσίες σχεδιασµού και τήρηση 
χρονοδιαγράµµατος. 

30% 100 

Β ΟΜΑ∆Α Β 30%  

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών 
του έργου 10% 100 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος του έργου. 
Πληρότητα της Οµάδας Έργου. 

20% 110 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 102 

 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε το 
συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον 
τύπο:        
                            ΑΒΤΠ 
ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100. 
     ΑΒΤΠmax 

Συµπερασµατικά,  
• για την εταιρία Koskinas Consulting Ε.Π.Ε ισχύει ΣΒΤΠ=(101/106,40)*100= 

94,92. 
• για την εταιρία ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ισχύει ΣΒΤΠ=(106,40/106,40)*100=100.  
• για την εταιρία Comitech Α.Ε ισχύει      ΣΒΤΠ=(102/106,40)*100=95,86 

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω βαθµολογίες και αφού οι φάκελοι των Τεχνικών 
Προσφορών των τριών (3) εταιριών Koskinas Consulting Α.Ε, ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε και Comitech 
Α.Ε ήταν σύµφωνοι µε τις απαιτήσεις και τους όρους της Πρόσκλησης και δεδοµένου ότι οι 
τρεις (3) ανωτέρω εταιρίες έχουν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο από 26-02-13 Πρακτικό Ι 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται τις Τεχνικές Προσφορές των τριών (3) ενδιαφεροµένων εταιριών Koskinas 
consulting Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι ανάπτυξης-Τεχνικοί σύµβουλοι, ΕΤΑΝΑΜ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού και Comitech Α.Ε Τηλεπικοινωνίες 
– Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο.  

Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη κλειστή 
συνεδρίαση της Επιτροπής.  
  Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής. 
 

Άρτα    06/03/2013 
Η Επιτροπή 

Γρύλλια Μαρία 
   
Μιλτιάδους Γεώργιος 
 
Ψωµάς Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης, της Αλεξάνδρας Σιάµπαλη, σπουδάστριας 
του Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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.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 Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 810/20-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26238/956/21-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Το Τµήµα 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου µε την αριθµ. 459 / 4-3-2013 Βεβαίωσή του µας γνώρισε ότι η σπουδάστρια 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΙΑΜΠΑΛΗ πληροί τις προϋποθέσεις να ασκηθεί πρακτικά, σε θέµατα της 
ειδικότητάς της, συνολικά έξι ( 6 ) µήνες για την απόκτηση του πτυχίου της. Η 
ενδιαφερόµενη µε την από 12-3-2013 αίτησή της ζητά να κάνει πρακτική άσκηση κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1-4-2013 έως 30-9-2013 σε υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου – 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με την αριθµ. Φ. 500 / 99 / Ε5 / 69516π.ε. / 24-1-2012 ( 
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ΦΕΚ 238 / Β / 2012 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονοµικών και Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθορίστηκαν – 
εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας τέσσερις ( 4 ) θέσεις 
για το έτος 2013 για πρακτική άσκηση σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων.Η δαπάνη για 
την πρακτική άσκηση του ανωτέρω σπουδαστή ανέρχεται στο ποσό των 1.056, 48 € πλέον 
εργοδοτικής εισφοράς 60,66 €, για την κάλυψη της αµοιβής της, για το χρονικό διάστηµα 
από 1-4-2013 έως 30-9-2013 ( ήτοι µηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 
10,11 € ) σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου – 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας  ( Ε. Φ. :072, Κ.Α.Ε. :0385 και Κ.Α.Ε. : 0291 )». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/307/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, της Αλεξάνδρας Σιάµπαλη, σπουδάστριας του Τµήµατος 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από 1-4-2013 έως 30-9-2013. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.056,48 πλέον εργοδοτικής εισφοράς € 60,66 για την 
κάλυψη της αµοιβής της ανωτέρω σπουδάστριας, για το  χρονικό διάστηµα  από 1-4-2013 έως 
30-9-2013  (ήτοι µηνιαία δαπάνη 176,08 € πλέον εργοδοτικής εισφοράς 10,11 €) σε βάρος 
των πιστώσεων του  προϋπολογισµού  της Περιφέρειας  Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας (Ε.Φ.:072, Κ.Α.Ε. 0385 και Κ.Α.Ε. 0291). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 25ης 

Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 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)}. 

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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 24099/216/13-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 24387/860/14-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:« Παρακαλούµε να εγκρίνετε την οργάνωση της εκδήλωσης 
εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις 
στεφάνων, δεξίωση µετά την παρέλαση για 100 προσκεκληµένους. Οι δαπάνες 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 
προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, 
Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της 
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Κυβέρνησης, παράθεση γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά στεφάνων και ανθέων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.λ.π.), βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, αµοιβή φιλαρµονικής  «ΣΚΟΥΦΑ».Η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 8846/5-03-2013 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
πίστωση 1.500 € (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Φορέας: 072, ΚΑΕ: 5161». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και  Κωτσαντής Κων/νος, 
παρατήρησαν –σε σχέση και µε τα υπόλοιπα θέµατα για την έγκριση δαπανών  των 
εκδηλώσεων εορτασµού της 25ης Μαρτίου στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, που 
συζητούνται στη σηµερινή συνεδρίαση– ότι οι δαπάνες για όλες τις εκδηλώσεις θα πρέπει 
να είναι προσαρµοσµένες στα οικονοµικά δεδοµένα και κατά το δυνατό, ισόποσα 
κατανεµηµένες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 24099/216/13-03-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/308/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού έτος 2013 της Π.Ε. Άρτας, για την κάλυψη των 
εξόδων της οργάνωσης των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 25ης Μαρτίου, που θα 
γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 
Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση πριν την παρέλαση για 100 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις, γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 8846/05-03-2013 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι ανωτέρω συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, περιλαµβάνει την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, δηλ. 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, 
αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, παράθεση γεύµατος 
προς τους επισήµους, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.), βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, 
αµοιβή φιλαρµονικής  «ΣΚΟΥΦΑ». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα 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. Τ 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 20333/193/14-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 24383/859/14-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον 
Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ» των παρακάτω εκδηλώσεων: α)Στις 30 
Μαρτίου 2013 αφιέρωµα στη µνήµη των Αρτινών Εβραίων µαρτύρων του ολοκαυτώµατος 
και β) στις 19 και 20 Απριλίου 2013 συνέδριο µε την Παιδαγωγική Εταιρεία – Παράρτηµα 
Ιωαννίνων µε θέµα την Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Άρτα, καθώς και την έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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

(απόφαση 10/309/26-03-2013) 

Α. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον 
Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ», αφιερώµατος στη µνήµη των Αρτινών 
Εβραίων µαρτύρων του ολοκαυτώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2013. Η 
εκδήλωση αποτελεί ένα φόρο τιµής σε ένα κοµµάτι της ιστορίας της περιοχής.  

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω 
εκδήλωση, η οποία θα καλύψει µέρος της δαπάνης που θα προκύψει από την ενοικίαση 
µικροφωνικών εγκαταστάσεων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και προσκλήσεων και τη 
διαµονή των επίσηµων προσκεκληµένων. Οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης 
θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες Σχέσεις», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013 (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

Β. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον 
Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ», συνεδρίου µε την Παιδαγωγική Εταιρεία – 
Παράρτηµα Ιωαννίνων µε θέµα την Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Άρτα, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου 2013. Το συνέδριο φιλοδοξεί να καλύψει ένα 
ουσιαστικό κενό στην καταγραφή της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας της περιοχής. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω 
εκδήλωση, η οποία θα καλύψει µέρος της δαπάνης που θα προκύψει από την ενοικίαση 
µικροφωνικών εγκαταστάσεων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και προσκλήσεων και τη 
διαµονή των επίσηµων προσκεκληµένων. Οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης 
θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες Σχέσεις», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013 (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ 
σηµαντική την προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους 
πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26038/222/20-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26089/925/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα από 21 έως 22 Μαρτίου 
2013 για να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένες συναντήσεις στην Βουλή των Ελλήνων 
και στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων 
δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 26038/222/20-03-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και την πραγµατοποίηση της 
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µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/310/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα  από 
21 έως 22 Μαρτίου 2013 για να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένες συναντήσεις στην Βουλή 
των Ελλήνων και στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και τη δαπάνη ποσού 
150,00 €  για την κάλυψη εξόδων (δαπάνες  µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης 
κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0716. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 400,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων της Π.Ε. 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
το αρ. πρωτ. 26475/962/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την « … Έγκριση για την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού 400,00 € στο Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 
0879 για τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 
1561, ΚΗΙ 1565, ΚΗΙ 1570 και ΚΗΙ 7970 στο όνοµα του υπαλλήλου Ντόµου Γεωργίου.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/311/26-03-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 118 - 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 400,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0879 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2013 και την έκδοση του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του υπαλλήλου της 
Π.Ε. Άρτας, Ντόµου Γεωργίου, για τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1561, ΚΗΙ 1565, ΚΗΙ 1570 και ΚΗΙ 7970. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 119 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του αριθµ. 1/08-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 5/114/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
το έτος 2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231) και, 
Β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του 
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ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάφθηκει στην αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Το Πρακτικό Ι/08-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το από 2103-2013 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 26475/962/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 8-3-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή 

∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και Εισήγησης για ανάθεση 
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που συγκροτήθηκε 
µε την αριθµ. 36 / 1495 / 17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου και η οποία αποτελείται από τους: 

4. Κοντέα Κλεάνθη, Πρόεδρο  
5. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  
6. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της  Περιφερειακής Ενότητας ΄Αρτας,  
 προκειµένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τους φακέλους των προσφορών που 
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 604 / 22-2-2013 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για 
την προµήθεια ειδών καθαριότητας, προς κάλυψη των αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 
15.000,00€).   

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ανωτέρω ∆ιακήρυξη και αφού δεν 
υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό, 
στις 11.01 π.µ., στον οποίο υποβλήθηκε συνολικά µία (1) προσφορά, η οποία αριθµήθηκε και 
µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 

1. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «CLEAN PLUS» 

          Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία ( 1 ) µόνο προσφορά ως προς την προµήθεια ειδών καθαριότητας, προς 
κάλυψη των αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 α) τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι 
κανόνες δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων 
της ( βλ. πράξη ∆΄ Τµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02 ) και 

β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση ( η ) του Π.∆. 118/2007, οι οποίες ορίζουν 
ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε 
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και 
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά για 
αντίστοιχη προµήθεια ειδών καθαριότητας, αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και 
προέβη στην αποσφράγιση της µοναδικής προσφοράς.  
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Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν ένας ( 1 ) σφραγισµένος υποφάκελος µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» καθώς και ένας ( 1 ) υποφάκελος µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά», που έφεραν τα απαραίτητα σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη εξωτερικά 
στοιχεία καθώς και τα οριζόµενα, επί ποινή αποκλεισµού, από την διακήρυξη δικαιολογητικά.  

Ακολούθως η Επιτροπή, χωρίς την παρουσία του ανωτέρω ενδιαφερόµενου, προέβη 
αρχικά στο άνοιγµα του υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και στην 
αρίθµηση και µονογράφηση κατά φύλλο των παρακάτω δικαιολογητικών : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

«CLEAN PLUS» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή άνοιξε και τον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά», αρίθµησε και µονογράφησε την Οικονοµική Προσφορά ( Παράρτηµα και Πίνακα 
Ειδών Καθαριότητας ) διαπιστώνοντας ταυτόχρονα ότι έχει συνταχθεί από τον ανωτέρω 
ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε το υπόδειγµα και τους όρους της ∆ιακήρυξης.  

Η συνολική τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Πίνακα και Παράρτηµα για τα 
ζητούµενα από την διακήρυξη είδη, είναι 14887,61€, ήτοι  :  

Σύνολο προσφοράς ( χωρίς Φ.Π.Α. ) : 12103,75€, Φ.Π.Α.:23%:  2783, 86€ 

Για τους όλους τους παραπάνω λόγους και ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   
                           προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
 Την ανακήρυξη ως µειοδότη τον µοναδικό ενδιαφερόµενο ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ «CLEAN PLUS» µε τιµή προσφοράς µε Φ.Π.Α. 14.887,61 €  
    
 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 
και υποβάλλεται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα    8-3-2013  
Η Επιτροπή 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/312/26-03-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/08-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231),  

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), να κάνει αποδεκτή την προσφορά 
του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι του ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «CLEAN 
PLUS», του οποίου ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, η δε οικονοµική του προσφορά, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Πίνακα και Παράρτηµα για τα ζητούµενα από την διακήρυξη 
είδη, µε συνολική τιµή € 14.887,61 (ήτοι € 12.103,75 πλέον ΦΠΑ 23% € 2.783,86) είναι 
συµφέρουσα και κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης, 

και εισηγείται την ανακήρυξη ως µειοδότη, του µοναδικού ενδιαφερόµενου, ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «CLEAN PLUS» µε τιµή προσφοράς € 14.887,61 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το 
έτος 2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, στον ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ «CLEAN PLUS», ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η δε οικονοµική του προσφορά, συνολικού ποσού € 14.887,61 µε ΦΠΑ για το 
σύνολο των ζητούµενων από την διακήρυξη είδη, είναι συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
«CLEAN PLUS», για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2013, µε ποσό προσφοράς € 14.887,61 µε ΦΠΑ 
για το σύνολο των ειδών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, µε το σκεπτικό ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013, είναι πολύ µεγάλη, ίσως και µεγαλύτερη 
από το µισθολογικό κόστος των υπαλλήλων καθαριότητας για ένα 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
το αρ. πρωτ. 26475/962/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/313/26-03-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0894 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α 

5.000,00 

∆απάνες  για   παραστάσεις ενώπιον 
∆ικαστηρίων, για µελέτη των εγγράφων 
δικογραφίας, υποβολή έγγραφων προτάσεων, 
σύνταξη και κατάθεση  προτάσεων κλπ της 
Π.Ε. Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00  

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή του στη διηµερίδα που διοργανώνεται από την Ειδική 
Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), στις 26 και 27-03-2013, 
µε θέµα την υλοποίηση και διαχείριση έργων διαχείρισης απορριµµάτων µέσω Σ∆ΙΤ, µε 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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.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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26511/2548/21-03-2013  έγγραφο, 
συνηµµένα µε το αρ. πρωτ 26409/959/21-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου 
της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στη διηµερίδα που διοργανώνεται από 
την Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), στις 26 και 27-
03-2013, µε θέµα την υλοποίηση και διαχείριση έργων διαχείρισης απορριµµάτων µέσω 
Σ∆ΙΤ, µε αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας 
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τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 10/314/26-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, Χηµικού Μηχανικού, υπαλλήλου της 
∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στη διηµερίδα που διοργανώνεται από την 
Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), στις 26 και 27-03-
2013, µε θέµα την υλοποίηση και διαχείριση έργων διαχείρισης απορριµµάτων µέσω Σ∆ΙΤ, µε 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 418,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 071, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί µε το 
Πρόγραµµα υλοποίησης και διαχείρισης έργων διαχείρισης απορριµµάτων µέσω Σ∆ΙΤ. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑ17Λ9-Υ7Π



 - 127 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης για την προβολή τηλεοπτικών ενηµερωτικών µηνυµάτων για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση της λύσσας και του µελιταίου πυρετού στην Περιφέρεια 
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.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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 22-03-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ 26957/967/22-03-
2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφέρεια 
Η̟είρου, στο ̟λαίσιο των δράσεών της για την ̟ροστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και του ζωικού 
κεφαλαίου, δια των κτηνιατρικών της υ̟ηρεσιών έχει δραστηριο̟οιηθεί για την ̟ρόληψη και 
αντιµετώ̟ιση των ζωονόσων. Για την ε̟ίτευξη των καλύτερων δυνατόν α̟οτελεσµάτων 
α̟αιτείται η συνεργασία και ενεργο̟οίηση των ∆ήµων και των άµεσα ενδιαφεροµένων, 
ιδιωτών κτηνοτρόφων και µη. Σήµερα υ̟άρχει ε̟ιτακτική ανάγκη για την άµεση υλο̟οίηση 
δύο ̟ρογραµµάτων: Για την λύσσα και το µελιταίο ̟υρετό. Παρά τις ανακοινώσεις ̟ου έχουν 
εκδοθεί α̟ό τις Κτηνιατρικές Υ̟ηρεσίες και τις οδηγίες ̟ρος τους ∆ήµους,  δια̟ιστώνεται ότι 
έχει γίνει  ̟ολύ µικρός αριθµός εµβολιασµός αδέσ̟οτων ζώων συντροφιάς καθώς και 
̟οιµενικών σκύλων, γεγονός ̟ου ουσιαστικά αφήνει α̟ροστάτευτη την Ή̟ειρο α̟ό τυχόν 
εµφάνιση κρουσµάτων λύσσας, τα ο̟οία σηµειωτέον είναι ήδη  ε̟ιβεβαιωµένα σε γειτονικές 
µας ̟εριοχές. Αντίστοιχο µειωµένο ενδιαφέρον ̟αρατηρείται και για τον εµβολιασµό των 
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ζώων γαλακτο̟αραγωγής κατά του µελιταίου ̟υρετού, ̟ου ̟ροκαλεί σοβαρά ̟ροβλήµατα 
στην κτηνοτροφία και στους κτηνοτρόφους. Α̟οδεχόµενοι σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Κτηνιατρικής, θεωρούµε αναγκαία την ανάληψη µιας ακόµη ̟ρωτοβουλίας α̟ό την 
Περιφέρεια Η̟είρου για την ενηµέρωση και την ευαισθητο̟οίηση των κατόχων ζώων, µέσω 
τηλεο̟τικών µηνυµάτων, τα κείµενα των ο̟οίων θα ε̟ιµεληθεί η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ιωαννίνων.  Έχοντας υ̟όψη τα ανωτέρω ̟ροτείνω, µε χρέωση του κωδικού Ε.Φ.ο72 κωδ. 0841 
την έγκριση δύο ισό̟οσων ̟ιστώσεων έως 2.000 ευρώ για το κάθε ̟ρόγραµµα (ήτοι σύνολο 
4.000 ευρώ) για την ̟ροβολή µηνυµάτων α̟ό τους τηλεο̟τικούς σταθµούς: ART TV, 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΗΡΤ), ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV, TV1 HΠΕΙΡΟΣ. Ε̟ίσης για την 
δηµιουργία των δύο τηλεο̟τικών µηνυµάτων, ̟ροτείνω µε χρέωση του κωδικού Ε.Φ.ο72 κωδ. 
0841   την έγκριση ̟ίστωσης έως 500 ευρώ.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 10/315/26-03-2013) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.000,00 (ήτοι έως € 2.000,00 για το κάθε πρόγραµµα), για 
την προβολή τηλεοπτικών ενηµερωτικών µηνυµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση της 
λύσσας και του µελιταίου πυρετού στην Περιφέρεια Ηπείρου, από τους τηλεοπτικούς σταθµούς: 
ART TV, ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΗΡΤ), ΙΩΑΝΝΙΝΑ TV, TV1 HΠΕΙΡΟΣ, στο πλαίσιο των 
δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και του ζωικού 
κεφαλαίου, και της ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
κατόχων ζώων, µέσω των ανωτέρω τηλεοπτικών µηνυµάτων, τα κείµενα των οποίων θα 
επιµεληθεί η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού έως € 500,00 για την δηµιουργία των δύο ανωτέρω 
τηλεοπτικών µηνυµάτων. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισµού 
έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης 
Χρίστος, µε το σκεπτικό ότι για το πρόβληµα της αντιµετώπισης της λύσσας, έχουν ήδη ληφθεί 
πρωτοβουλίες από όλους τους ∆ήµους, οι οποίοι έχουν και τη σχετική αρµοδιότητα. Το πρόβληµα 
είναι πραγµατικά µεγάλο και αφορά στην κτηνοτροφία, αλλά κυρίως στα αδέσποτα ζώα. Οι δαπάνη 
που ζητείται σήµερα να εγκριθεί, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για έναν πιο ουσιαστικό ρόλο 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, 
και ειδικότερα για τη χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος εµβολιασµού των αδέσποτων ζώων, 
όπου κυρίως εντοπίζεται το πρόβληµα. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-07-2013. 

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.∆. 
7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 22555/2147/21-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26711/964/22-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 11-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
31-07-2013 εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην αποπεράτωση του έργου, 
την καθυστέρηση των πληρωµών και το κλείσιµο του φακέλου του έργου.  Η Υπηρεσία 
εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης 
Χρίστος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, αναφέρθηκαν στα προβλήµατα χρηµατοδότησης 
από το ΕΤΕΡΠΣ που αντιµετωπίζει και το έργο του θέµατος, όπως και πολλά άλλα για τα 
οποία είχαν τονίσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. ότι «… πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου 
άµεσα να απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να 
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο» και έθεσαν το ερώτηµα εάν έγιναν οι 
κατάλληλες ενέργειες εκ µέρους της Περιφέρειας και αν ναι, τι αποτέλεσµα είχαν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 10/316/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο (αριθµ. 
17/436/30-06-2011, 37/1162/23-12-2011 και 26/1055/13-09-2012), αναφερόµενος και στην µη 
οµαλή χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΤΕΡΠΣ, µια πολιτική των κυβερνώντων που έχει 
οδηγήσει την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία, αλλά και στην κατασκευή του έργου, µε 
την οποία διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου 
«ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», µέχρι την 31-07-2013.     

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.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 329/19-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
26713/965/22-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 13-
02-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων εργασιών έως 31.07.2013, λόγω των 
δυσχερειών που προέκυψαν: α) από την καθυστέρηση που προέκυψε για την έγκριση της 
τροποποιηµένης µελέτης της γέφυρας Γ1 (αριθµ. 26/1072/13-9-2012 απόφαση της Ο.Ε.) 
και β) από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει τα εξής: « …. Η σύµβαση υπογράφηκε την 02.09.2011 και η συµβατική 
προθεσµία έληξε την 02.03.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται από το επιχειρησιακό 
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πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ. 586/11.02.2011 απόφαση ένταξης  πράξης του Γενικού 
Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 
1.621.951,22 € και µε ΦΠΑ 1.995.000,00€, ενώ το ποσό της σύµβασης ήταν 888.317,06 € 
χωρίς ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 80% του έργου.  Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, 
η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 882/06-03-
2013 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
από 02/03/2013 σε 31/07/2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 
31.07.2013 για τους παραπάνω λόγους ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/317/26-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - 
Βίγλα», αναδόχου «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», µέχρι την 31-07-2013, σύµφωνα και µε το αριθ. 
πρωτ. 882/06-03-2013 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 του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της σύµβασης 
µέχρι την 31-07-2013. 
................................................................................................................................................ 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες-Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 
200.000,00 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.∆. 
7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 26863/499/22-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 26927/966/22-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
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. 10830/230/22-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 10/318/26-03-2013) 

− 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 θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού 
Φιλιάτες-Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 26863/499/22-03-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
26927/966/22-03-2013 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 10/2013 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 είκοσι έξι (26) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 26390/957/21-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε 
θέµα «Επιθεώρηση συστηµάτων αυτοελέγχου – HACCP AUDITING ί» που διοργανώνει ο 
ΕΦΕΤ από 01/04/2013 έως 05/04/2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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.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 Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4245/26-03-2013  έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ 27042/968/26-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα «Επιθεώρηση συστηµάτων αυτοελέγχου – HACCP 
AUDITINGί» που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 01/04/2013 έως 05/04/2013, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να 
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βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 10/319/26-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα 
«Επιθεώρηση συστηµάτων αυτοελέγχου – HACCP AUDITINGί» που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ 
από 01/04/2013 έως 05/04/2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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