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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/27-04-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός 
Απριλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά 
την εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, 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. 
36951/1381/25-04-2012 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: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 23-04-2012 συνεδριάσεως.  

1. Τροποποίηση της αριθµ. 10/347/06-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την «Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου του 
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Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ». 

2. Έγκριση εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

3. Έγκριση δαπάνης για την Αναβάθµιση – Υποστήριξη του Προγράµµατος Εκλογών για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

4. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 10-04-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού Άρτας», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 10-04-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 230.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – 
Λαπέϊκα)», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου 
∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», προϋπολογισµού € 
295.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και 
Ανατολικών Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

13. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

14. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε ΕΟ 
Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ 

15. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από θέση Ράχη µέχρι θέση Αλώνι οικισµό Άγιο Χαράλαµπο ∆.∆. 
Κάτω Αθαµανίου», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη Ε.∆.Ε. 

16. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων προς κατασκηνώσεις Θηλέων 
Αθαµανίου», αναδόχου Αναστάσιου Τάσιου Ε∆Ε. 

17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικού στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς 
Καλόβατο», αναδόχου ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΤΖΟΥΜΑΚΑ Ε.∆.Ε. 
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18. Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, Πετρά-Σιακαγιάννη Σταυρούλας & Χουλιάρα Κων/νου, σε εκπαίδευση για  
τους δειγµατολήπτες του  ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (∆ΙΓΕΛΠ), η 
οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 08, 09 και 10-05-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

19. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, στην 
Π.Ε. Άρτας, ήτοι: Α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις 
εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας και Β) για την προµήθεια εκλογικού υλικού 
(γραφική ύλη, λουκέτα κλπ). 

20. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής 
Αντίστασης κατά του ναζισµού και του φασισµού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

21. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας» και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

22. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα 
από 26-04-2012 έως 29-04-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

23. Έγκριση µετακίνησης του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας 
συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης 
Μαΐου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

24. Έγκριση εκτάκτων δαπανών καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

25. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης του Μουσικού 
Γυµνασίου – Λυκείου Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

26. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

27. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.  

28. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή τους στο 
kick-off meeting  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «La Bottega II», το οποίο θα διεξαχθεί 
στην Πάτρα, την 30-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 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 δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

2. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πανελλήνια Γενική 
έκθεση  «Πανηπειρωτική» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστηµα 5-13/05-2012. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και 
κατασκευή µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου 
Πέτρου Παπαϊωάνου  Ε.∆.Ε, µέχρι την 02-07-2012. 

4. Καθορισµός της ανά ώρα αποζηµίωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 
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5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς 
Γαβριά (β΄φάση)», αναδόχου Ηρακλή Τσόγκα & ΣΙΑ  Ε.Ε. 

6. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου Γεωργούλα   
Ε.∆.Ε. 

7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας», προϋπολογισµού € 
40.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολύδροσου - Βίγλας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

10. Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013 και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.  

11. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου στην Περιφερειακή  Ενότητα Πρέβεζας. 

12. Έγκριση µετακίνησης του Κωνσταντίνου Μακρή, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας 
συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης 
Μαΐου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-04-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων της 
δηµοπρασίας. 

14. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 23-04-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Τροποποίηση της αριθµ. 10/347/06-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την «Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 75.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και τις διατάξεις 
του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού 
και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού και 
πίστωσης € 75.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 10/347/06-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», µε 
προϋπολογισµό και πίστωση € 75.000,00 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 
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εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 33341/3350/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 36321/1358/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την τροποποίηση της αρ. 10/347/6-4-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
µε έγκριση συνολικής δαπάνης 75.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/431/27-04-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του κονδυλίου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση 
δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», µε 
προϋπολογισµό και πίστωση € 75.000,00 η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ.  10/347/06-04-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, και πλέον διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες συντήρησης 
δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
εξής:  

1 
Συντήρηση δικτύων φωτεινής σηµατοδότησης που βρίσκονται στο Εθνικό 
Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

34.687,55  

2 
Οφειλές προηγούµενου έτους 2011 συντήρησης δικτύων φωτεινής 
σηµατοδότησης στο ΕΟ∆ Περιφέρειας Ηπείρου 

  9.592,45 

3 
Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού που βρίσκονται στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου 

  7.380,00  

4 Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού 20.000,00  

5 Αποκατάσταση τµήµατος οδικού ηλεκτροφωτισµού εντός του ∆.∆. Παραποτάµου   3.340,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00 

Σηµειώνεται ότι: 

Α) Τα τρία πρώτα έργα του ανωτέρω πίνακα (α/α 1, 2 & 3), που αφορούν σε εργασίες 
στοιχειώδους συντήρησης των δικτύων φωτεινής σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού στο οδικό 
δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε αυτεπιστασία, µε µέριµνα και 
ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Β) Το έργο «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ, θα εκτελεσθεί µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων 
του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Γ) Το έργο «Αποκατάσταση τµήµατος οδικού ηλεκτροφωτισµού εντός του ∆.∆. Παραποτάµου», 
προϋπολογισµού € 3.340,00 µε ΦΠΑ, θα εκτελεσθεί µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
36519/2902/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36618/1364/25-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: « Για να αντιµετωπιστούν οι 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου -  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που αφορούν στη 
διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και την προετοιµασία τους, εισηγούµαστε την 
έγκριση του ποσού των 11.500€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για τα ανωτέρω υλικά και 
εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες από το τµήµα 
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προµηθειών σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ιοίκησης και η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 5261).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/432/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια υλικών 
(γραφικής ύλης, σφραγίδες, κλπ), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και την προετοιµασία τους. 
Για τα ανωτέρω υλικά, η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία µε τη 
∆/νση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 
072 Κ.Α.Ε. 5261 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).   
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπάνης για την Αναβάθµιση – Υποστήριξη του Προγράµµατος Εκλογών για 
τις ανάγκες 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 23-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36622/1366/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην αναφέρονται τα εξής: «Ενόψει των Εκλογών της 6ης Μαΐου  2012 και µε δεδοµένο ότι 
κάθε φορά που θα γίνονται εκλογικές αναµετρήσεις να πληρώνεται εφάπαξ το πρόγραµµα 
των εκλογών χωρίς να υπάρχει πλέον υποχρεωτική ετήσια συνδροµή είτε γίνονται είτε όχι 
εκλογές. Ως εκ τούτο το ποσό που απαιτείται για το Πρόγραµµα των  Εκλογών είναι 
Προϋπολογισµού 1700€ συν Φ.Π.Α. και θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) (Οικ. 
Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.  5261).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/433/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.700,00 πλέον ΦΠΑ, για την Αναβάθµιση – 
Υποστήριξη του Προγράµµατος Εκλογών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, για τη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 , σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 5261 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 4ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 10-04-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού 
Άρτας», προϋπολογισµού € 20.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού 
Άρτας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 34/1024/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4335/25-11-
2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1404/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35716/1346/23-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 17-04-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω 
έργου, που διενεργήθηκε την 10-04-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, 
στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΡΛΕΚΗΣ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.643,63 €, µε απρόβλεπτα 15.690,18 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.400,00 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την 
ακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 2α του 
Ν. 3669/08 επειδή κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχόρησαν παραβιάσεις των 
όρων της διακήρυξης, δεδοµένου ότι µε την αριθµ. 34/1024/30-11-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, είχε καταρτισθεί η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου 
του θέµατος, ενώ ο σχετικός διαγωνισµός διεξήχθη µε τις διατάξεις πρόχειρου 
διαγωνισµού. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/434/27-04-2012) 

− Την µη έγκριση του από 17-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 10-04-2012, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον 
ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού Άρτας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ 
κατά την οποία προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΡΛΕΚΗΣ Ε∆Ε µε έκπτωση 3,00% και προσφερόµενο ποσό µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.400,00 €. 

− Την ακύρωση του αποτελέσµατος της ανωτέρω δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2α του Ν. 3669/08 επειδή κατά τη 
διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχόρησαν παραβιάσεις των όρων της διακήρυξης, 
δεδοµένου ότι µε την αριθµ. 34/1024/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
είχε καταρτισθεί η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου, ενώ ο σχετικός 
διαγωνισµός διεξήχθη µε τις διατάξεις πρόχειρου διαγωνισµού και   

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη µε την ως άνω 
αριθµ. 34/1024/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας. 

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 5ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 10-04-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ.     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευών Ι. 
Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 34/978/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
του έργου του θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της 
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αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 4318/24-11-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4246/21-11-
2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1403/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35719/1347/23-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 17-04-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 10-04-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 9.763,12 €, µε απρόβλεπτα 11.227,59 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 14.250,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν 
υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/435/27-04-2012) 

− Την έγκριση του από 17-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, που διενεργήθηκε την 10-04-2012, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων 
Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις 
εκατό (5,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
9.763,12 €, µε απρόβλεπτα 11.227,59 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
14.250,00 € και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΑΤΣΗΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 17-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
όπως και στη σχετική, αριθµ. 34/978/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σηµειώνοντας την αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου του θέµατος και την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, 
τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται 
µεγαλύτερες εκπτώσεις. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 34/978/30-11-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει 
εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός 
διαγωνισµός. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

        8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1405/23-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35714/1345/23-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 120.000,00 € για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
94.865.92 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 120.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
1396/20-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/436/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης πεδινού 
επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) € 94.865.92 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 120.000,00 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1405/23-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1396/20-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της 
Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 230.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 
230.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1406/23-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35778/1348/23-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 230.000,00 € για το έργο: 
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«Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄ φάση)». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 184.123.10 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 230.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα 
τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1397/20-04-2012  
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/437/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι 
(β΄φάση)», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
€ 184.123.10 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 230.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1406/23-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1397/20-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – 
Λαπέϊκα)», προϋπολογισµού € 50.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα 
∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1444/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36256/1356/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 50.000,00 € για το έργο: 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – 
Λαπέϊκα)». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του 
έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 40.416.89 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 €. 
Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 4696/20-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/438/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π.  έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου 
στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 40.416.89 και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 50.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1444/24-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 4696/20-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 22 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1442/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36253/1355/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 20.000,00 € για το έργο: 
«Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες». Από την 
∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
15.988.17 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
1401/23-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/439/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου 
στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 15.988.17 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 
20.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1442/24-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1401/23-04-2012  απόφαση 
του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου 
∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του 
Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1443/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36251/1354/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 30.000,00 € για το έργο: 
«Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου 
∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 23.714.14 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1400/23-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/440/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη 
Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
23.714.14 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 30.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1443/24-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1400/23-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», προϋπολογισµού € 
295.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», 
προϋπολογισµού € 295.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1462/25-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36708/1368/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 295.000,00 € για το έργο: 
«Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
237.255.85 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 295.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1445/24-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/441/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – 
Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 237.255.85 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 
295.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1462/25-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1445/24-04-2012 απόφαση 
του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και 
Ανατολικών Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 120.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής 
Ραδοβυζίων και Ανατολικών Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1460/25-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36713/1369/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 120.000,00 € για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και 
Ανατολικών Τζουµέρκων». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 95.768.00 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 120.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2014/2011/23-04-2012  
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/442/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και Ανατολικών Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
95.768.00 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 120.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1460/25-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2014/2011/23-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. 
Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 25.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1461/25-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36726/1370/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 25.000,00 € για το έργο: 
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«Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 19.870.83 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 25.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4859/30-12-2011  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/443/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου 
Βίγλας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
19.870.83 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 25.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1461/25-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4859/30-12-2011 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 14ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε 
ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠA. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – 
διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1463/25-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36730/1371/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 100.000,00 € για το έργο: 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε 
ΕΟ Άρτας - Τρικάλων». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η 
µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, και απρόβλεπτα) 80.030.86 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1408/23-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/444/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου 
Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 80.030.86 και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 100.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1463/25-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1408/23-04-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από θέση Ράχη µέχρι θέση Αλώνι οικισµό Άγιο Χαράλαµπο 
∆.∆. Κάτω Αθαµανίου», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη Ε.∆.Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1435/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36401/1361/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 
2012) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 170.000,00 €. Ο 
παρών 3ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 107.306,50 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η 
προτεινόµενη δαπάνη των 107.306,50 € µε το ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
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κατά 672,63 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 3ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού 
σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν 
προκαλείται αύξηση του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, 
σηµειώνοντας ότι συντάχθηκε για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής 
αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/445/27-04-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από θέση Ράχη µέχρι θέση Αλώνι οικισµό Άγιο Χαράλαµπο ∆.∆. 
Κάτω Αθαµανίου», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη Ε.∆.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να 
περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους 
οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 107.306,50 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
672,63 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων προς κατασκηνώσεις Θηλέων 
Αθαµανίου», αναδόχου Αναστάσιου Τάσιου Ε∆Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1436/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36394/1360/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 
2012) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 80.000,00 €. Ο 
παρών 3ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 84.015,25 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η 
προτεινόµενη δαπάνη των 84.015,25 € µε το ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 
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1.927,19 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση 
της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 3ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου 
της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 
καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται 
αύξηση του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι 
συντάχθηκε για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως 
αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των 
ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/446/27-04-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου από Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων προς κατασκηνώσεις Θηλέων 
Αθαµανίου», αναδόχου Αναστάσιου Τάσιου Ε∆Ε, όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να 
περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους 
οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 84.015,25 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
1.927,19 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικού στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς 
Καλόβατο», αναδόχου ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΤΖΟΥΜΑΚΑ Ε.∆.Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1434/24-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36446/1362/24-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 
2012) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 200.000,00 €. Ο 
παρών 2ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 128.472,77 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η 
προτεινόµενη δαπάνη των 128.472,77 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
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κατά 1.750,33 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 2ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού 
σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν 
προκαλείται αύξηση του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 
σηµειώνοντας ότι συντάχθηκε για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής 
αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/447/27-04-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικού 
στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας µε οδό προς Καλόβατο», αναδόχου 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΤΖΟΥΜΑΚΑ Ε.∆.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να περιλάβει µόνο το 
επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς 
συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 128.472,77 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
1.750,33 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 
 
 
 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 συµµετοχής των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Πετρά-Σιακαγιάννη Σταυρούλας & Χουλιάρα Κων/νου, σε 
εκπαίδευση για  τους δειγµατολήπτες του  ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής 
Πληροφόρησης (∆ΙΓΕΛΠ), η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 08, 09 και 10-05-2012 
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. 1/2/02-01-2011 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 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3242/24-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  36246/1353/24-04-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της 
σχετικής δαπάνης, που αφορά την εκτός έδρας µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας Πετρά-Σιακαγιάννη Σταυρούλας και 
Χουλιάρα Κων/νου στην Αθήνα στις 08, 09 και 10-05-2012, για τη συµµετοχή τους σε 
εκπαίδευση για  τους δειγµατολήπτες του  ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης 
(∆ΙΓΕΛΠ). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/448/27-04-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Πετρά-Σιακαγιάννη Σταυρούλας και Χουλιάρα Κων/νου, στην 
Αθήνα από 07 έως 11-05-2012, για τη συµµετοχή τους σε εκπαίδευση για τους 
δειγµατολήπτες του  ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (∆ΙΓΕΛΠ), στις 08, 09 και 
10-05-2012, και τη σχετική δαπάνη ποσού € 550,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής 
τους, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 291, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, 
στην Π.Ε. Άρτας, ήτοι: Α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για 
τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online 
παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας και Β) για την προµήθεια 
εκλογικού υλικού (γραφική ύλη, λουκέτα κλπ).   
 

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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1413/25-04-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36845/1374/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης « ….. για τη διενέργεια 
των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012,  ποσού 7.000,00€, µε Φ.Π.Α. σε βάρος 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 43 - 

του Φορέα 072,ΚΑΕ 5261: α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για 
τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας, για  χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών,  µε την 
εταιρεία OTS. β) προµήθεια εκλογικού υλικού(γραφική ύλη, λουκέτα κλπ)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/449/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.000,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και την 
προετοιµασία τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5261 του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), ήτοι: 

α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις εφαρµογές Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων 
της Π.Ε. Άρτας, για  χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών,  µε την εταιρεία OTS και  

β) για την προµήθεια εκλογικού υλικού (γραφική ύλη, λουκέτα κλπ). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής 
Αντίστασης κατά του ναζισµού και του φασισµού 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. 1/2/02-01-2011 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 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 του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
35739/1350/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36391/1359/24-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τον 
εορτασµό των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του 
φασισµού, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, που θα γίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 14441/11-04-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών δεδοµένου ότι 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 45 - 

επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 100,00 µε ΦΠΑ, 
περιλαµβάνουν την αγορά στεφάνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/450/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την κάλυψη 
διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. στεφάνων) για τη διοργάνωση του 
εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του 
φασισµού, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, την 09-05-2012. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. πρωτ. 
14441/11-04-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου 
ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί της ουσίας του εορτασµού της επετείου και του τρόπου µε τον οποίο γίνεται σήµερα, 
επειδή διαστρεβλώνεται ο χαρακτήρας της επετείου. Η 9η Μαΐου 1945, είναι η µέρα της 
αντιφασιστικής νίκης των λαών και της συντριβής του φασισµού στην Ευρώπη και 
παρουσιάζεται σήµερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ηµέρα της 
Ενωµένης Ευρώπης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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, 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 Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 34183/1286/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
35868/1350/23-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και των όρων της αριθµ. 
4/2012 διακήρυξης. Επίσης εισηγείται τη διεξαγωγή του διαγωνισµού µετά την 
παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (συντετµηµένη 
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προθεσµία άρθρο 10 παρ. 1 περ. α. του Π.∆. 118/2007) λόγω του επείγοντος, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 2791/19-04-2012 επισυναπτόµενο έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/451/27-04-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για 
τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 161.839,55 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 
2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 34183/1286/23-
04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

− Εγκρίνει τη διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης, λόγω του επείγοντος, επειδή για την καταπολέµηση του δάκου της 
ελιάς, απαιτείται έγκαιρος και επίκαιρος πρώτος ψεκασµός και ως καταλληλότερη 
περίοδος πρέπει να είναι από 15 έως 25 Ιουνίου, ειδάλλως κινδυνεύει να παρατηρηθεί 
ραγδαία αύξηση του πληθυσµού, που θα έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή του 
ελαιοκάρπου, ενώ θα απαιτηθούν περισσότεροι ψεκασµοί µε χρήση πολύ περισσότερων 
ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών (εντοµοκτόνων). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα από 26-04-2012 έως 29-04-2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 36450/1390/24-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 36481/1363/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα από 26-04-2012 έως 
29-04-2012 προκειµένου να συµµετάσχει στην επιτροπή του Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
‘Έργων (Σ∆Ε) Τµήµα Κατασκευών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και να 
επισκεφτεί  το Υπουργείο Εσωτερικών για θέµατα που αφορούν την Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην Αθήνα, από 26 έως 29-04-2012, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 23-04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/452/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη µετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην Αθήνα, 
από 26-04-2012 έως 29-04-2012 η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να συµµετάσχει 
στην επιτροπή του Συµβουλίου ∆ηµοσίων ‘Έργων (Σ∆Ε) Τµήµα Κατασκευών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και να επισκεφτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για θέµατα που 
αφορούν την Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 100,00 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µετακίνησης του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας 
διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές 
Εκλογές της 6ης Μαΐου 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. 1/2/02-01-2011 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 Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 36674/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
36747/1372/25-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για την εκτάκτως εκτός έδρας µετακίνησης στην Αθήνα του 
Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας 
διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές 
Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. 

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

 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 51 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/453/27-04-2012) 

Εγκρίνει την εκτάκτως εκτός έδρας µετακίνηση στη Αθήνα, του Αθανασίου Κωνσταντίνου, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα 
για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις 
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
180,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Έγκριση εκτάκτων δαπανών καθαριότητας για τις ανάγκες 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
36851/2923/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36906/1379/25-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: « Για να αντιµετωπιστούν οι 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου -  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που αφορούν στις 
έκτακτες ανάγκες καθαριότητας (καθαρισµός εξωτερικών τοίχων από συνθήµατα, κάλυψη 
αδειών καθαρίστριας, έκτακτες εργασίες σε βοηθητικούς χώρους), εισηγούµαστε την 
έγκριση του ποσού των 2.850€, πλέον του Φ.Π.Α, Για την καλή εκτέλεση των  ανωτέρω 
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εργασιών αρµόδια θα είναι η επιτροπή παραλαβής εργασιών καθαριότητας και η δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ.072 (ΚΑΕ 0871).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/454/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.850,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, (καθαρισµός 
εξωτερικών τοίχων από συνθήµατα, κάλυψη αδειών καθαρίστριας, έκτακτες εργασίες σε 
βοηθητικούς χώρους), σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0871 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).   
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης του Μουσικού 
Γυµνασίου – Λυκείου Ιωαννίνων 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36907/266/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 36940/1380/25-04-2012 στον φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της καθιερωµένης 
ετήσιας τελικής µουσικής εκδήλωσης του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων, σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου και το ∆ήµο Ιωαννιτών, στο Πνευµατικό Κέντρο 
∆ήµου Ιωαννιτών, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 25-04-2012 καθώς και τη 
δαπάνη ποσού  800,00€  (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση-συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, διατύπωσαν τις επιφυλάξεις τους, για το αν εµπίπτει 
στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας η συµµετοχή σε διοργάνωση παρόµοιας εκδήλωσης 
και για το αν δικαιούται, βάσει του «Καλλικράτη», να επιχορηγεί τέτοιες δραστηριότητες. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 36907/266/25-04-2012  
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 23-04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/455/27-04-2012) 

− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), της 
καθιερωµένης ετήσιας τελικής µουσικής εκδήλωσης του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου 
Ιωαννίνων, την 25-04-2012, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ιωαννιτών. 

Φέτος η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στον πανελληνίως φηµισµένο µουσικό Θανάση 
Πολυκανδριώτη, ο οποίος και βρίσκεται στην πόλη µας προκειµένου να διδάξει στους 
µαθητές του Μουσικού Σχολείου, µουσικά σεµινάρια και να συµµετάσχει και στην 
προαναφερόµενη εκδήλωση.  

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει την 
ουσιαστική και έµπρακτη συνδροµή της στην ενίσχυση των πολιτιστικών γεγονότων και 
ειδικά του Μουσικού Σχολείου που αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους µαθητές της 
εκπαιδευτικής κοινότητας µας, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του 
πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της περιφέρειάς µας και  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ανταποδοτικότητα είναι 
προφανής και σε σχέση µε την προσέλκυση των νέων µαθητών της περιοχής µας προς 
θετικές κατευθύνσεις µε τη συµµετοχή τους σε δηµιουργικές εκδηλώσεις και µέσα στο 
πλαίσιο του µαθητικού βίου και όχι σε  λανθάνοντα µονοπάτια. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στην ανωτέρω διοργάνωση, που θα αποτιµηθεί στη 
φιλοξενία του κ. Πολυκανδριώτη και στην ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση-συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, 
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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
36852/1401/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36957/1382/25-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης « ….. 
9.000,00€ για την πληρωµή των δαπανών που θα προκύψουν για την διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 6ης-5-2012. Στις δαπάνες περιλαµβάνονται ποσά για την 
αγορά ηλεκτρονικού προγράµµατος αποτελεσµάτων των εκλογών, για προµήθεια 
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διαφόρων τόνερ, για προµήθεια σφραγίδων εφορευτικών επιτροπών και γραφείο 
Εκλογών ,για προµήθεια  γραφικών-χαρτικών για τις εφορευτικές επιτροπές και το 
γραφείο Εκλογών κλπ. Έχει γίνει δέσµευση του ανωτέρω ποσού µε την αριθµ 939/24-4-
2012 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης, η δε πληρωµή αυτών θα γίνει από τον Φορέα 
072 και ΚΑΕ 0869  του προϋπολογισµού µας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/456/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.000,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και 
την προετοιµασία τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5261 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). Στις ως άνω δαπάνες 
περιλαµβάνονται ποσά για την αγορά ηλεκτρονικού προγράµµατος αποτελεσµάτων των 
εκλογών, για προµήθεια διαφόρων τόνερ, για προµήθεια σφραγίδων εφορευτικών 
επιτροπών και γραφείο Εκλογών, για προµήθεια γραφικών-χαρτικών για τις εφορευτικές 
επιτροπές και το γραφείο Εκλογών κλπ. 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, 
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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
37286/1379/26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37294/1392/26-04-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, προκειµένου να εξασφαλισθεί 
η εύρυθµη λειτουργία της Π. Ε. Πρέβεζας εν όψει των Βουλευτικών Εκλογών της 6ης 
Μαΐου 2012, την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών, ανά Κ.Α.Ε., που εµφανίζονται 
στον συνηµµένο πίνακα, συνολικής δαπάνης 9.000,00 €. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/457/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.000,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και την 
προετοιµασία τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5261 του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω 
πίνακα: 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.845,00 
∆απάνη για προµήθεια εκλογικού 
προγράµµατος για τις Βουλευτικές 

Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 

072.5261 

∆ιάφορες δαπάνες 
για τη διενέργεια 
βουλευτικών, 
κοινοτικών, 

δηµοτικών εκλογών 

9.000,00 

7.155,00 

∆απάνης για συντήρηση 
φωτοτυπικού µηχανήµατος, 

προµήθεια σφραγίδων, µελανών, 
γραφικής ύλης και λοιπού εκλογικού 
υλικού για τις Βουλευτικές Εκλογές 

της 6ης Μαΐου 2012 

ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00 9.000,00  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή τους 
στο kick-off meeting  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «La Bottega II», το οποίο θα 
διεξαχθεί στην Πάτρα, την 30-04-2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 37370/1395/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές δαπάνες, όπως περιγράφονται στο 
συνηµµένο πίνακα, της Σοφίας Τριάντου µονίµου υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Πάτρα, την 30-04-2012, για τη συµµετοχή στο kick-off meeting του Έργου «LA 
BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II»µε το ακρωνύµιο «LA 
BOTTEGA II» στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 
2007-2013. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 0711. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/458/27-04-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετάβαση της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, από 29-04-2012 έως 30-04-2012 στην 
Πάτρα, για τη συµµετοχή της στο kick-off meeting του Έργου «LA BOTTEGA DELLE 
VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» µε το ακρωνύµιο «LA BOTTEGA II» 
στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013.  

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής, εκτός 
έδρας αµοιβών κλπ, για την ανωτέρω υπάλληλο, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΚΑΕ 0711 
και ΕΦ 0711, ως εξής: 

Έξοδα µετακίνησης:  ποσό  €     70,00 

Έξοδα διαµονής:   ποσό  €     65,00  

Αµοιβές εκτός έδρας:  ποσό  €     39,13  

    Σύνολο:  ποσό  €   174,13 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε 
φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία 
µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου 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». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον 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 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 και ∆ηµοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36105/261/26-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37178/1386/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Λήξης του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 9 Μαΐου 2012 και στην 
οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη των 
Ιωαννίνων, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, η δε δαπάνη 
συνολικού ποσού € 400,00 µε ΦΠΑ, περιλαµβάνουν την αγορά στεφάνων και τη 
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φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 
14441/11-04-2012 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/459/27-04-2012) 

− Εγκρίνει την οργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), της εκδήλωσης 
εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 
που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 9 Μαΐου 2012 στα Ιωάννινα και περιλαµβάνει 
δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. Η 9η  Μαΐου είναι η ηµέρα λήξης 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και έχει καθιερωθεί ως ηµέρα πανελλαδικού εορτασµού των 
εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του φασισµού, για την 
έµπρακτη απόδοση της οφειλόµενης από το Έθνος τιµής, προς τους πολεµιστές, τους 
αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύµατα του ιερού αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-
1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευµάτων κατοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. 
πρωτ. 14441/11-04-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), 
για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν την προµήθεια 
στεφάνων και τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί της ουσίας του εορτασµού της επετείου και του τρόπου µε τον οποίο γίνεται σήµερα, 
επειδή διαστρεβλώνεται ο χαρακτήρας της επετείου. Η 9η Μαΐου 1945, είναι η µέρα της 
αντιφασιστικής νίκης των λαών και της συντριβής του φασισµού στην Ευρώπη και 
παρουσιάζεται σήµερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ηµέρα της 
Ενωµένης Ευρώπης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πανελλήνια Γενική 
έκθεση  «Πανηπειρωτική» που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστηµα 5-13/05-2012. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του 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 Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου &  Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 28442/312/26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ.  37076/1385/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
αριθ. 3/15/22-03-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Πανελλήνια Γενική έκθεση «Πανηπειρωτική». Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην ανωτέρω έκθεση που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστηµα 5-13/05-
2012. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος τα µέλη της επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι συµφωνούν, υιοθετώντας την παρατήρηση 
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που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική 
συζήτηση της αριθµ. 3/15/22-03-2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης, ο οποίος « …. εξέφρασε την επιφύλαξή του για το θέµα, 
σηµείωσε ότι δεν έχουµε  αποτελέσµατα για το τι συνεισφέρει η έκθεση αυτή στον τόπο 
µας. Θα πρέπει να έχουµε τεκµηριωµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/460/27-04-2012) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Π.Ε. 
Ιωαννίνων», για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Πανελλήνια Γενική έκθεση «Πανηπειρωτική», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το διάστηµα 
5-13/05-2012 και στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 
3/15/22-03-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης. 

Η ως άνω δαπάνη θα καλύψει την ενοικίαση και την κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς 
και κατασκευή µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», 
αναδόχου Πέτρου Παπαϊωάνου  Ε.∆.Ε.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36751/3652/26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 37271/1391/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 25-04-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 02-07-2012 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα επειδή κατά τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας ήταν 
ακατάλληλες οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών. Η Υπηρεσία σηµειώνει στην 
εισήγησή της ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις (Κ.Α.Π (Π.Ε) Ιωαννίνων/2011). Η 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 67 - 

συµβατική δαπάνη του έργου είναι, βάσει της προσφοράς 40.243,91 € χωρίς  το  Φ.Π.Α., 
το δε συµφωνητικό υπογράφηκε την  2-3-2012 και η συµβατική προθεσµία περαίωσης του 
έργου ορίστηκε η 2-5-2012 ως λήξη προθεσµίας περάτωσης των εργασιών. Επειδή  οι 
λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιµοι, η Υπηρεσία εισηγείται την 
χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 02-07-2012 µε 
αναθεώρηση.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος, µέχρι το τέλος του 
έτους. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/461/27-04-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή 
µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου Πέτρου 
Παπαϊωάνου Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Καθορισµός της ανά ώρα αποζηµίωσης 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. 

 

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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37287/1555/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 37296/1393/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο πίνακα 
αποζηµιώσεων µηχανηµάτων και οχηµάτων ανά ώρα εργασίας, που προέκυψε µετά από έρευνα 
(µορφολογία εδάφους, βατότητα, αποστάσεις, πλήθος οικισµών, υφιστάµενο οδικό δίκτυο, 
ιπποδύναµη µηχανηµάτων, υπάρχοντα διαθέσιµα µηχανήµατα κλπ) που έχει γίνει από την 
Υπηρεσία και κατόπιν σύγκρισης µε τις εγκεκριµένες τιµές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και 
εισηγείται την έγκριση για την ωριαία αποζηµίωση µίσθωσης  µηχανηµάτων για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου µε την έναντι ενός εκάστου αµοιβή, για το έτος 2012 για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (εκχιονισµών, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/462/27-04-2012) 

Τον καθορισµό, για το έτος 2012, της ανά ώρα αποζηµίωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων και 
οχηµάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, µεταφορά νερού κλπ), όταν δεν επαρκούν τα 
µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα:  
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2011 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP 50 €/ΏΡΑ 

2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω 60 €/ΏΡΑ 

3 Προωθητήρας τύπου D5 40 €/ΏΡΑ 

4 Προωθητήρας τύπου D6 50 €/ΏΡΑ 

5 Προωθητήρας τύπου D7 60 €/ΏΡΑ 

6 Προωθητήρας τύπου D8 90 €/ΏΡΑ 

7 Προωθητήρας τύπου D9 Ν 270 ΗΡ 120 €/ΏΡΑ 

8 Τρακτέρ για εκχιονισµούς & UNIMOG 50 €/ΏΡΑ 

9 Φορτωτής άνω 100 ΗΡ –180 HP 50 €/ΏΡΑ 

10 Φορτωτής άνω 180 HP 70€/ΏΡΑ 

11 Μηχάνηµα JCB εκσκαφέας 45 €/ΏΡΑ 

12 Μηχάνηµα αποχιονισµού λεπίδα - αλατιέρα 50 €/ΏΡΑ 

13 Φορτηγό µέχρι 20 τόνων 40 €/ΏΡΑ 

14 Φορτηγό από 20 τόνων & άνω 55 €/ΏΡΑ 

15 Βυτίο µεταφοράς νερού 10 κυβ µετρ 55 €/ΏΡΑ 

16 Γερανός  20Τ 70 €/ΏΡΑ 

16 Χορτοκοπτικό Μηχάνηµα  50 €/ΏΡΑ 

Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω τιµές, δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, συµπεριλαµβάνονται δε οι 
υπόλοιπες κρατήσεις (Φ.Ε., χαρτόσηµο, κλπ), καύσιµα, λιπαντικά, αµοιβές χειριστών, οδηγών κλπ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη συγκρότηση µόνιµης Υπηρεσίας στον Οργανισµό της 
Περιφέρειας, µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα 
απαραίτητα µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και µη καταστάσεων. 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.». 

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 του 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς 
Γαβριά (β΄φάση)», αναδόχου Ηρακλή Τσόγκα & ΣΙΑ  Ε.Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1469/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37181/1387/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 
2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 550.000,00 €. O 
παρών 3ος ΑΠΕ είναι προτεινόµενης δαπάνης 411.688,93€ µε ΦΠΑ και  συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν3669/2008 «Κωδικοποίηση της 
Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου 
και της µορφής του έργου. Ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.197,08 € έναντι του 
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2ο ΑΠΕ και οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της τελικής αναθεώρησης 
όπως αυτή προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των 
εργασιών. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι συντάχθηκε 
για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε 
από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των 
εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/463/27-04-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά 
(β΄φάση)», αναδόχου Ηρακλή Τσόγκα & ΣΙΑ  Ε.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να 
περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους 
οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 411.688,93 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
3.197,08 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 6ο 

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου Γεωργούλα   
Ε.∆.Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1469/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37181/1387/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΝΠ∆Ε (ΚΑΠ 
2009) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 600.000,00 €. Ο 
παρών 4ος  Α.Π.Ε. προτεινόµενης δαπάνης 446.501,97 € Ευρώ µε τον Φ.Π.Α.,   
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση 
της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού 
σχεδίου και της µορφής του έργου. 
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Ο παρών 4ος  Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 16.357,96 € Ευρώ  έναντι του 3ου Α.Π.Ε. 
που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού της οριστικής αναθεώρησης όπως αυτή 
προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των 
εργασιών. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 4ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι συντάχθηκε για 
να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από 
τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/464/27-04-2012) 

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα», αναδόχου Λάµπρου Γεωργούλα   
Ε.∆.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της 
τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 4ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 446.501,97 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
16.357,96 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 3ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 7ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας», προϋπολογισµού € 
40.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1471/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37187/1388/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. πρωτ. ∆3β/152/5-1/07.11.2011 απόφαση του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων εγκρίθηκε το ποσό των 40.000,00 € για 
το έργο «Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
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προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
32.283,17 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
4278/24-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/465/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας που 
χρηµατοδοτείται από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µε τίτλο «Συντήρηση, τεχνικών έργων και 
οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων 
Ν. Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
€ 32.283,17 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 40.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1471/26-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4278/24-04-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 8ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού € 120.000,00 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών 
Τζουµέρκων και Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1470/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37188/1389/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 120.000,00 € για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη 
του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) 94.646,26 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
120.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1438/24-04-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/466/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 94.646,26  και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 120.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1470/26-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1438/24-04-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 9ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολύδροσου - Βίγλας», προϋπολογισµού € 60.000,00 
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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολύδροσου - Βίγλας», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1472/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37195/1390/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 60.000,00 € για το έργο: 
«Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολύδροσου - Βίγλας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
48.058,14 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
1437/24-04-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/467/27-04-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού 
Πολύδροσου - Βίγλας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 48.058,14 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 60.000,00 µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1472/26-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1437/24-04-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  
Άρτας.  
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 10ο 

Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο 
πλαίσιο υλοποίησης του EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, 
GREECE-ITALY 2007-2013 και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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, 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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής 
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Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», συνολικού προϋπολογισµού € 86.800,00 µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37345/1436/26-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37392/1396/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού του έργου «INNOVOIL:Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου 
διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου» στο πλαίσιο υλοποίησης  
του EUROREAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-ITALY 2007-
2013, προϋπολογισµού 37.000,00 € µε ΦΠΑ και χρονική διάρκεια του έργου µέχρι 31-12-
2013. Επίσης την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης στην εισήγηση διακήρυξης, 
αριθµ.5/2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/468/27-04-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου: «(INNOVOIL: Implementation of an innovative 
protocol for the valorization of extra virgin olive oiI) NNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 
2007 – 2013 (EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013), προϋπολογισµού € 37.000,00 € µε ΦΠΑ. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 37345/1436/26-04-2012 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Σηµειώνεται ότι το έργο «INNOVOIL: Implementation of an innovative protocol for the 
valorization of extra virgin olive oil», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 (Μέτρο 1.1) συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, 
ενώ η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
µε το εξής σκεπτικό: «Παρόλο που συµφωνούµε, αφενός µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, όπως το 
συγκεκριµένο – θέση που εκφράσαµε και ως Παράταξη στη σχετική αριθµ. 17/74/17-10-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου – αφετέρου µε την ενεργοποίηση και 
επίσπευση των διαδικασιών εφαρµογής τους, εν προκειµένω από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
δεν µπορούµε να µην εκφράσουµε τις έντονες επιφυλάξεις µας για το κείµενο της 
διακήρυξης που έρχεται σήµερα προς έγκριση. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πουθενά στη 
διακήρυξη δεν αναφέρεται ούτε το νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός για την επιλογή του Τεχνικού Συµβούλου του Προγράµµατος, ούτε οι 
Πράξεις µε τις οποίες εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας σ’ αυτό, ούτε η εγκεκριµένη 
χρηµατοδότηση για το έργο και από πού προέρχεται κλπ. Ας σηµειωθεί επίσης ότι οι 
διαδικασίες για την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας, 
είναι πολύ διαφορετικές και πιο πολύπλοκες από τις αντίστοιχες παλαιότερες των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και απαιτούν ειδικό χειρισµό και εξειδικευµένες γνώσεις. Για το 
λόγο αυτό καταθέτουµε σήµερα και την πρότασή µας να οργανωθούν αρµόδιες Υπηρεσίες 
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στις Π.Ε. και να στελεχωθούν µε προσωπικό, ώστε να «προχωρήσουν» σε συνεργασία µε 
τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, σωστά και γρήγορα τις διαδικασίες εφαρµογής 
των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και να µην παρατηρούνται φαινόµενα όπως τα 
σηµερινά». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι 
καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  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.». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

        8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 11ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου 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 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 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 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
517/26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37340/1394/26-04-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας διοργανώνει τις εκδηλώσεις για τον εορτασµό των «Εθνικών Αγώνων και της 
Εθνικής Αντίστασης» που θα γίνουν στην Πρέβεζα, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012. Οι 
εκδηλώσεις περιλαµβάνουν δοξολογία, εκφώνηση οµιλίας, επιµνηµόσυνη δέηση και 
κατάθεση στεφάνων. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται σε 100,00 ευρώ για αγορά 

ΑΔΑ: Β4997Λ9-ΕΔΛ



 - 84 - 

στεφανιών. Η εν λόγω δαπάνη  100,00 ευρώ θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 
5161 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012. 
Παρακαλούµε για την έγκριση την πραγµατοποίηση της δαπάνης συνολικού ποσού των  
100,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/469/27-04-2012) 

− Εγκρίνει την οργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), των εκδηλώσεων 
για τον εορτασµό των «Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης» που θα γίνουν στην 
Πρέβεζα, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν δοξολογία, εκφώνηση 
οµιλίας, επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε την 
αριθ. πρωτ. 14441/11-04-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την κάλυψη των 
εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για την αγορά στεφάνων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί της ουσίας του εορτασµού της επετείου και του τρόπου µε τον οποίο γίνεται σήµερα, 
επειδή διαστρεβλώνεται ο χαρακτήρας της επετείου. Η 9η Μαΐου 1945, είναι η µέρα της 
αντιφασιστικής νίκης των λαών και της συντριβής του φασισµού στην Ευρώπη και 
παρουσιάζεται σήµερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ηµέρα της 
Ενωµένης Ευρώπης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 12ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κωνσταντίνου Μακρή, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας 
διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές 
Εκλογές της 6ης Μαΐου 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. 1/2/02-01-2011 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. 37391/3713/26-04-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37393/1397/26-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την εκτάκτως εκτός έδρας µετακίνησης 
στην Αθήνα του υπαλλήλου της Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Μακρή, για τη συµµετοχή του 
στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των αποτελεσµάτων της 
ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, την 23-04-2012. 

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 την πραγµατοποίηση της έκτακτης µετακίνησης του 
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ανωτέρω υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε./Π.Η. στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 23-04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/470/27-04-2012) 

Εγκρίνει την εκτάκτως εκτός έδρας µετακίνηση στη Αθήνα, του Κωνσταντίνου Μακρή, 
υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, την 23-04-2012, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα για την εφαρµογή της νέας διαδικασίας συλλογής των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, καθώς 
και τη συνολική δαπάνη ποσού € 340,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του 
ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 13ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-04-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας 
έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, 
ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 27/777/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66930/2963/22-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, 
η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

8. Την αριθµ. 1/21/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία: Α) εγκρίθηκε το από 06-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
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αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία 
απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. Β) 
εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση του ανωτέρω έργου, µε αλλαγή των όρων της διακήρυξης και των 
συµβατικών τευχών και καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 96095/4224/22-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της νέας διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθµ. 8/264/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) εγκρίθηκε το από 06-03-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα 
δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και Β) εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση του ανωτέρω έργου, την 03-04-2012 µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
37420/1698/26-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37532/1402/27-04-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 03-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου 
σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές και αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ Ε.∆.Ε. µε µέση έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) στις 
τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης και µε προσφερόµενο ποσό 82.290,41 µε Φ.Π.Α. 
την οποία η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι συµφέρουσα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/471/27-04-2012) 

− Την έγκριση του από 03-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήµανση, διαγραµµίσεις – τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ Ε.∆.Ε. µε µέση έκπτωση πενήντα οκτώ 
τοις εκατό (58%) στις τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης και µε προσφερόµενο ποσό 
82.290,41 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ Ε.∆.Ε., και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (58%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 1/21/09-
01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια 
Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν 
δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη θέση που έχει υποστηρίξει σε σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της 
Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να 
είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα 
επιβλέπει.  

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36951/1381/25-04-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 14ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
πολέµου, 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 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 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 του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37823/268/27-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 377002/1405/27-04-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό των 
Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του φασισµού, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 14441/11-04-
2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 
2703/99 ΦΕΚ 72/Α/8-4-1999κ  δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας 
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και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά 
καφέ για 100 προσκεκληµένους. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ, 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, (αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, 
αναλωσίµων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, αµοιβή φιλαρµονικής 
«ΣΚΟΥΦΑΣ»,  κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/472/27-04-2012) 

− Εγκρίνει την οργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), της εκδήλωσης 
εορτασµού της επετείου της 9ης Μαΐου, ηµέρα λήξης του 2ου Παγκοσµίου πολέµου, που θα 
γίνει, βάση του προγράµµατος στην πόλη της Άρτας και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία,   
καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε την 
αριθ. πρωτ. 14441/11-04-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και µε το άρθρο 4 
παρ. 1 του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/Α/8-4-1999) και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για 
την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, την αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά 
στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, αµοιβή φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑΣ»,  κ.λ.π. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί της ουσίας του εορτασµού της επετείου και του τρόπου µε τον οποίο γίνεται σήµερα, 
επειδή διαστρεβλώνεται ο χαρακτήρας της επετείου. Η 9η Μαΐου 1945, είναι η µέρα της 
αντιφασιστικής νίκης των λαών και της συντριβής του φασισµού στην Ευρώπη και 
παρουσιάζεται σήµερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ηµέρα της 
Ενωµένης Ευρώπης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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