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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/09-04-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου 
του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε 
την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

1. Απόφαση επί της από 26-03-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
En.Act. Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του 
έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 
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2. Απόφαση επί της από 29-03-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 
8/200/04-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Α’ Φάσης – 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. 
Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. 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 02-10-2013. 

6. Μίσθωση ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2013. 

7. Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίου για τη µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων µε θέµα: «Ηχητική Τέχνη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς 
Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

12. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
για υπηρεσιακούς λόγους  και έγκριση σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση παράτασης απόδοσης του 64/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο 
όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

14. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου-Τµήµα 
Προµηθειών), για την προµήθεια τροφίµων (ειδών διατροφής) για τον Βρεφονηπιακό 
Σταθµό Ηγουµενίτσας (πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας), µε δικές του  διαδικασίες. 

15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή οφειλών από την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση  
γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆/νσης Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 7.526,37 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία Ουκρανών δηµοσιογράφων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας και έγκριση σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των 
πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, 
Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2013. 
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19. Έγκριση των Πρακτικών Νο4/13-02-2013 & Νο5/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013. 

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης 
στη θέση Φλάµπουρα», αναδόχου Κων/νου Σπ. Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 25-05-2013. 

2. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Αλεξίου 
Τσαπάρα, υπαλλήλου ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
για  την πληρωµή δαπάνης για δειγµατοληψία φυτοπροστευτικών & φυτικών προϊόντων 
της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

3. Έγκριση παράτασης και λύσης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

4. Τροποποίηση της αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη 
µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013. 

5. Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Chateauneuf du Rhone της Γαλλίας, για 
τη συµµετοχή της στο Final meeting του ∆ιακρατικού Προγράµµατος, Εδαφικής 
συνεργασίας MED, µε τίτλο WOOD3 (Αξιοποίηση της ξυλώδους βιοµάζας) και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

6. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την ανάθεση εκτέλεσης τοπογραφικών 
εργασιών πεδίου, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 37/1561/27-12-2012 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκε εντός του οικονοµικού έτους 2012. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 03-04-
2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Α’ Φάσης 
– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου».   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα, του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) µε τίτλο «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», τις διατάξεις 
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013. 
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6. Την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβαση, όπου 
ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου του θέµατος. 

7. Την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 
12788/06-03-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της 
παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης. 

8. Την από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3389/05 του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» (υπ’ αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας 
Σ∆ΙΤ). 

9. Την αριθµ. 11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε 
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) 
του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 29326/2839/01-04-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 29358/1045/01-
04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), για τη δηµοπράτηση του ως άνω έργου 
µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
(άρθρο 13) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), 
δεδοµένου ότι πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω 
διατάξεων, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 31740/3037/05-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 31812/1136/05-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…Λαµβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβαση, όπου ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου, 

2. την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 
12788/06-03-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της 
παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης, 

3. τον Νόµο 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα, 

4. την από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3389/05 του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» (υπ’ αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής 
Γραµµατείας Σ∆ΙΤ). 

5. την υπ’ αριθµ. 11/322/03-04-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου περί Έγκρισης ∆ιενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για το έργο: 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» µε τη 
διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω (5) αναφορά, µε την υπ’ αριθµ. 11/322/03-04-2013 Απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η διενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
και η δηµοπράτησή του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του Ν. 3389/2005 (άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 
παρ. 11γ, 23). 
Ειδικότερα, ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: 
Α΄ Φάση: Προεπιλογή  
Β΄ Φάση: ∆ιάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο 
ΙΙ). 
Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους 
και να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στην υπό έγκριση Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που σας έχει κοινοποιηθεί. 
Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση 
µέχρι έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθµού κατάλληλων 
Υποψηφίων. 
Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει µε βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα της 
Προκήρυξης. 
Κατά τη Β’ φάση του ∆ιαγωνισµού, η οποία έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και 
διαρκεί µέχρι το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πραγµατοποιηθούν εξής δύο 
στάδια: 
Στάδιο Ι: ∆ιενέργεια διαλόγου 
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών – Ανάθεση. 
Σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο µε τους 
προεπιλεγέντες, προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης Σύµπραξης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας, 
από οικονοµική άποψη, προσφοράς», σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 
και το άρθρο 51 παρ. 1.α του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1.α της Οδηγίας 2004/18). 
Σηµειώνεται ότι και άλλοι Φορείς (πχ. Αχαΐα, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, 
Πελοπόννησος κλπ) έχουν προκηρύξει αντίστοιχα έργα µε την ίδια διαδικασία, 
προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση µε το χαµηλότερο κόστος.  
Μετά τα ανωτέρω εισηγητικά σας κοινοποιούµε σχέδιο Προκήρυξης Ανταγωνιστικού 
∆ιαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/05 και µε τα αναφερόµενα 
στην από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ και παρακαλούµε για 
τη λήψη σχετικής απόφασης κατάρτισης και έγκρισης των όρων της προκήρυξης, 
προκειµένου να προχωρήσει η υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας….». 

Στην ανωτέρω εισήγηση, επισυνάπτεται σχέδιο της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου 
Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου για το 
έργο του θέµατος. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
και παρέστησαν, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Τατιάνα Καλογιάννη, και ο κος 
Γρηγόριος Σιαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε./Π.Η., οι οποίοι 
ενηµέρωσεαν τα µέλη για το θέµα, και απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/367/09-04-2013) 

− Καταρτίζει την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του 
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του 
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», και εγκρίνει τους 
όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν και περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο –στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 31740/3037/05-04-2013 εισήγηση της ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου–Σχέδιο Προκήρυξης. 

Ειδικότερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθµ. πρωτ. 31740/3037/05-04-2013 εισήγηση 
της ∆.Τ.Ε./Π.Η.:  

« …. ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: 
Α΄ Φάση: Προεπιλογή  
Β΄ Φάση: ∆ιάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών-Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ). 
Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και 
να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπό 
έγκριση Προκήρυξη Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος …. 
Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση 
µέχρι έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθµού κατάλληλων 
Υποψηφίων. 
Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει µε βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα της Προκήρυξης. 
Κατά τη Β’ φάση του ∆ιαγωνισµού, η οποία έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και 
διαρκεί µέχρι το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πραγµατοποιηθούν εξής δύο στάδια: 
Στάδιο Ι: ∆ιενέργεια διαλόγου 
Στάδιο ΙΙ: Υποβολή ∆εσµευτικών Προσφορών – Ανάθεση. 
Σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο µε τους 
προεπιλεγέντες, προκειµένου να βρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που 
επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης Σύµπραξης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας, από 
οικονοµική άποψη, προσφοράς», σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 και το 
άρθρο 51 παρ. 1.α του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1.α της Οδηγίας 2004/18). ….» 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης της προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού.  

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, και κατέθεσαν γραπτώς την τοποθέτησή τους επί του θέµατος, το κείµενο 
της οποίας ανέγνωσε ο κ. Παπαβρανούσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και παρατίθεται 
αυτούσιο, ως εξής: «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας µε σύγχρονες 
µεθόδους είναι επιβεβληµένη και η παράταξή µας πρωτοστάτησε στην ολοκλήρωση των, 
µέχρι σήµερα, απαραίτητων µελετών. Η λύση που θα έπρεπε να επιλεγεί για την 
χρηµατοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ θα έπρεπε να 
εξασφάλιζε την µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών. Η παράταξή µας στην 
επιτροπή περιβάλλοντος διατύπωσε την πρόταση το θέµα της επιλογής χρηµατοδοτικού 
σχήµατος της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ να απασχολήσει το 
Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού πρώτα τεκµηριωµένα εξεταστούν οι δυνατότητες 
χρηµατοδότησης των έργων από Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η πρότασή µας δεν έγινε δεκτή 
και κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η µέθοδος χρηµατοδότησης µε σύµπραξη ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). Προφανώς η πλειοψηφία ανέλαβε την ευθύνη των οικονοµικών 
επιπτώσεων στους πολίτες της λύσης αυτής. Στην οικονοµική επιτροπή 11/3-4-2013, µε 
δεδοµένη την απόφαση για την υλοποίηση του έργου µε Σ∆ΙΤ από την επιτροπή 
περιβάλλοντος, η παράταξή µας τοποθετήθηκε µε λευκή ψήφο στο αντίστοιχο θέµα θέλοντας 
να σηµατοδοτήσει την αντίθεσή της κατ’ αρχή ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες 
χρηµατοδότησης του έργου µε άλλους τρόπους εκτός Σ∆ΙΤ αλλά και ότι δεν αντιτίθεται σε 
ολοκληρωµένη και σύγχρονη µέθοδο διαχείρισης των ΑΣΑ. Στο παρόν θέµα 
επαναλαµβάνουµε την θέση µας, µε λευκή ψήφο, που υποστηρίξαµε στην προηγούµενη 
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συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής και δηλώνουµε ότι θα παρακολουθούµε εκ του 
σύνεγγυς και θα ελέγχουµε κάθε απόφαση και κάθε στάδιο διαδικασίας, ώστε το αποτέλεσµα 
να µετακυλύει το δυνατό µικρότερο κόστος λειτουργίας στους πολίτες της περιφέρειας.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά την οποία είχε καταρχήν 
ζητήσει να παραπεµφθεί το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, για συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, τονίζοντας ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης 
συνολικά των απορριµµάτων και πιο ειδικά της κατασκευής µε Σ∆ΙΤ του εργοστασίου ΑΣΑ 
και συνολικά της λειτουργίας του και στη συνέχεια είχε καταθέσει την άποψή του επί του 
θέµατος, ως εξής: «∆ιαφωνούµε κάθετα µε την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, που 
µε τη σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας και των ΦΟ∆ΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά στους 
επιχειρηµατικούς οµίλους, το σύνολο της ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Με την υλοποίηση 
µε Σ∆ΙΤ αυτών των επενδυτικών προγραµµάτων, µπαίνει σε υλοποίηση µια επένδυση που θα 
αποφέρει εξασφαλισµένη και υψηλή κερδοφορία στο εγχώριο και ευρωενωσιακό κεφάλαιο. 
Κερδοφορία που θα τροφοδοτείται άµεσα µέσω των ανταποδοτικών τελών, µε πρόθυµους 
εισπράκτορες τις ∆ηµοτικές Αρχές. Η πραγµατική ανακύκλωση υποβαθµίζεται, αφού 
επιλέγεται, αφού επιλέγεται ένα µίγµα πανάκριβων τεχνολογιών, µαζί και αναποτελεσµατικών 
µε κορµό τη µεγιστοποίηση του όγκου των σύµµικτων (ανάµικτων) απορριµµάτων, 
παραµερίζεται στην ουσία η ανακύκλωση στην πηγή και τέλος προχωρά η ιδιωτικοποίηση και 
της αποκοµιδής των απορριµµάτων (π.χ. Ηγουµενίτσα, µέρος του ∆. Ιωαννιτών) µε 
αποτέλεσµα εκατοντάδες εργαζόµενοι στην περιοχή µας να βρεθούν στο δρόµο.» 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. 
Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθ. 3912/171/14-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αναστύλωση 
οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού 150.000 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8519/800/04-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31391/1117/04-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 18001/1668/26-02-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
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συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί 
µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/368/09-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 8519/800/04-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 18001/1668/26-02-2013 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 
 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση 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 02-10-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 30940/2973/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 31393/1118/04-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 02-04-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 02-10-2013 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα επειδή κατά τη διάρκεια της συµβατικής προθεσµίας ήταν 
ακατάλληλες οι καιρικές συνθήκες για κατασκευή εργασιών. Η Υπηρεσία έκρινε τους 
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παραπάνω λόγους βάσιµους και εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου 
του θέµατος µέχρι την 02-10-2013 µε δικαίωµα αναθεωρήσεως και χωρίς άλλο δικαίωµα 
λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/369/09-04-2013) 

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 02-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 
Μίσθωση ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της 
αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κεντρικής Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 30912/2465/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43785/1644/17-
05-2012 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µίσθωσης 11 ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της 
αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, δαπάνης € 
625,35. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/370/09-04-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 625,35 για την µίσθωση δέκα (11) ταχυδροµικών 
θυρίδων, για την παραλαβή της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Ιωαννίνων), από τα ΕΛΤΑ Ιωαννίνων, έτους 2013 σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0819 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθµ. 10/221/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
ανατέθηκε στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για την 
ορισθείσα δικάσιµο της 04-05-2011 και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 24-12-2003 προσφυγής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την 
ακύρωση της αριθµ. 24354/24-11-2003 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παραπέµφθηκε στο ΣτΕ µε την υπ΄ αριθµ. 240/2008 
απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31409/1121/05-04-
2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
για την αµοιβή της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών, στην οποία είχε 
ανατεθεί η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, µε την 
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αριθµ. 10/221/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την αναφερόµενη 
στην εισήγηση υπόθεση, η οποία εκδικάσθηκε µετά από αναβολή, ώστε να καταθέτει 
έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη 
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, αµοιβή που δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την 
απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι είναι µεν θετικοί στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, εξακολουθούν όµως να ισχύουν οι ενστάσεις της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/371/09-04-2013) 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή της αµοιβής της Γεωργίας 
Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, 
πληρεξούσιας δικηγόρου της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 
10/221/19-04-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία της ανατέθηκε η 
δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
για την ορισθείσα δικάσιµο της 04-05-2011 και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 24-12-2003 προσφυγής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για 
την ακύρωση της αριθµ. 24354/24-11-2003 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία παραπέµφθηκε στο ΣτΕ µε την υπ΄ αριθµ. 240/2008 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα, 
πρόσθετους λόγους και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για 
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ως εξής:  

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, για την κατάθεση 
υποµνήµατος και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ 
Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», 
καθορίζεται στο ποσό των € 1.473,00 πλέον ΦΠΑ και η αµοιβή της δικηγόρου για τη συζήτηση 
της ανωτέρω υποθέσεως, βάσει συµφωνητικού µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
θα ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % και 
δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε 
την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, η δε ανωτέρω 
αµοιβή περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν εκ µέρους της πληρεξουσίας 
δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της 
υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τον εισηγητή της 
υποθέσεως στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, κατάθεση πρόσθετων λόγων, κλπ) 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
31231/2484/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31444/1122/05-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/372/09-04-2013) 

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 

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

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

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 2.000 € ΚΑΕ: 1329 

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

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

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

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

Υγειονοµικό υλικό 1.000 € ΚΑΕ: 1219 

Λοιπές ∆απάνες 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Πινακίδες 3.000 € ΚΑΕ: 1699 

Σφραγίδες  2.000 € ΚΑΕ: 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.000 € ΚΑΕ: 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 6.000 € ΚΑΕ: 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000 € ΚΑΕ: 0841 

Συνδροµές - Ανανεώσεις προγραµµάτων 1.000 € ΚΑΕ: 1121 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση τροποποίησης δροµολογίου για τη µεταφορά µαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. και 
του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

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

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

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

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

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

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

13. Τις αριθµ. 29/1196/10-10-2012, 30/1231/24-10-2012, 35/1436/07-12-2012, 3/54/22-01-
2013 5/124/05-02-2013, 7/156//22-02-2013 και 10/282/26-03-2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών και 
τροποποίησης των υφισταµένων, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών. 

14. Την υπ’ αριθµ. 29500/2335/1-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
τροποποίησης δροµολογίου του Μπρέζιου Χρηστάκη. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
31027/2475/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31707/1129/05-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 
29500/2335/1-4-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την τροποποίηση του 
δροµολογίου του Μπρέζιου Χρηστάκη, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/373/09-04-2013) 
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Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε αποτέλεσµα πολλά 
από τα υφιστάµενα δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση 
των µαθητών που χρήζουν µεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για την άµεση και ασφαλή 
µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου τους, στο σχολείο 
που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-2013 και σύµφωνα µε τη 
σχετική αριθµ. 24183/1991/13-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  

Εγκρίνει την τροποποίηση του κάτωθι δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, ως εξής: 

Το δροµολόγιο που µέχρι την 31-03-2013 εκτελούσε ο Μπρέζιος Χρηστάκης, για τη µεταφορά 
τεσσάρων µαθητών, από Ραψαίους Τερόβου – Βαρλαάµ – Πέρδικα, απλή διαδροµή, για το 
∆ηµοτικό Σχολείο Κρυφοβού,  

από την 01-04-2013 µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013, θα είναι διπλό, µε την 
προσθήκη ενός µαθητή από την Πέρδικα, και τα χιλιόµετρα από 77 χλµ θα 
αναπροσαρµοστούν στα 95 χλµ. η δε ηµερήσια αποζηµίωση θα αυξηθεί από 91,76 €  στα 
110,74 €. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων µε θέµα: «Ηχητική Τέχνη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 31519/257/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 31695/1126/05-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι: «Στις 13 Απριλίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου και το Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών, στην αιθ. του Πνευµατικού Κέντρου. Η εκδήλωση έχει ως θέµα: 
«Ηχητική Τέχνη: ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις» και επιχειρείται ανάδειξη της σχέσης 
ήχου και τέχνης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η 
ενηµέρωση και η εξοικείωση του κοινού µε αυτό το ως τώρα ελάχιστα προβεβληµένο 
καλλιτεχνικό πεδίο, την ηχητική τέχνη. Ο εκπαιδευτικός και εποικοδοµητικός χαρακτήρας 
του συνεδρίου θα επιτευχθεί µέσα από µια σειρά διαλέξεων και συζητήσεων από 
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διακεκριµένους καλλιτέχνες και πρόσωπα του ακαδηµαϊκού χώρου. Μια πολυδιάστατη 
πρακτική εφαρµογή, την οποία ο ήχος διορίζει σε δηµιουργικό πλαίσιο, θα επιτευχθεί 
µέσω εργαστηρίων (workshops).Το πρωτότυπο αυτό εγχείρηµα εντάσσεται στο πλαίσιο 
των καινοτόµων δράσεων που προωθεί το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και κυρίως το Τµήµα 
Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη 
συµµετοχή της  Περιφέρειας Ηπείρου στη πρωτότυπη αυτή µουσική εκδήλωση, που θα 
αποτιµηθεί µε την προσφορά µιας µικρής δεξίωσης για τους προσκεκληµένους. 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 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που αποτελούν πόλο έλξης για τους νέους της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής 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 φοιτητών και των νέων της περιοχής µας προς θετικές 
κατευθύνσεις µε τη συµµετοχή τους σε δηµιουργικές εκδηλώσεις και µέσα στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού τους βίου». Επιπλέον εισηγείται τη διάθεση πίστωσης 400 €, πλέον ΦΠΑ 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0845. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, κατέθεσαν στην Επιτροπή, τα αριθµ. πρωτ. 
2/86618/0026/27-12-2011, 2/2422/0026/12/31-1-2013 και 2/58308/0026/11/7-2-2013 
έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορούν σε επιλύσεις διαφωνιών 
για τη νοµιµότητα πληρωµής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων, από διάφορες 
Περιφέρειες, στο πλαίσιο της τοποθέτησής τους σε παρόµοιες αποφάσεις της Ο.Ε., την 
οποία επανέλαβαν  και για το συγκεκριµένο θέµα: «Είναι καλό να στηρίζουµε τέτοιες 
προσπάθειες και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη 
λειτουργία των Φορέων. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων 
ελεγκτικών µηχανισµών από άλλες Περιφέρειες, περί µη επιλέξιµων αντίστοιχων 
δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται υπόψη όλα αυτά τα νέα δεδοµένα.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/374/09-04-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκδήλωση του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων σε συνεργασία µε το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννίνων, στις 13 
Απριλίου 2013, µε θέµα: «Ηχητική Τέχνη: ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις», µε την οποία 
επιχειρείται ανάδειξη της σχέσης ήχου και τέχνης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. 
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενηµέρωση και η εξοικείωση του κοινού µε αυτό το 
ως τώρα ελάχιστα προβεβληµένο καλλιτεχνικό πεδίο, την ηχητική τέχνη. Ο 
εκπαιδευτικός και εποικοδοµητικός χαρακτήρας του συνεδρίου θα επιτευχθεί µέσα από 
µια σειρά διαλέξεων και συζητήσεων από διακεκριµένους καλλιτέχνες και πρόσωπα του 
ακαδηµαϊκού χώρου. Μια πολυδιάστατη πρακτική εφαρµογή, την οποία ο ήχος διορίζει 
σε δηµιουργικό πλαίσιο, θα επιτευχθεί µέσω εργαστηρίων (workshops). Το πρωτότυπο 
αυτό εγχείρηµα εντάσσεται στο πλαίσιο των καινοτόµων δράσεων που προωθεί το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και κυρίως το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της 
Τέχνης. 

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 Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, που αποτελούν πόλο έλξης για τους νέους της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής µας, ενισχύει τις 
πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 
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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 φοιτητών και των νέων της περιοχής 
µας προς θετικές κατευθύνσεις µε τη συµµετοχή τους σε δηµιουργικές εκδηλώσεις και 
µέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους βίου.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει την παράθεση µικρής δεξίωσης για τους 
προσκεκληµένους. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς 
Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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. 30349/251/05-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31701/1127/05-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης 
Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 11437/21-03-2013 απόφαση του 
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Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης και µικρή δεξίωση για τους καλεσµένους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/375/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους (Π.Ε. Ιωαννίνων), 
για την κάλυψη των εξόδων του εορτασµού της 19ης Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 31701/1127/05-04-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, συµµετοχή η οποία  
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δαπάνες, περιλαµβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης και 
µικρή δεξίωση για τους καλεσµένους.  

Η 19η Απριλίου είναι η επέτειος του θανάτου του ποιητή και φιλέλληνα Λόδρου Βύρωνα. Στην 
ποίηση του περιέχονται ισχυρά µηνύµατα κατά των φυλετικών διακρίσεων, εναντίον κάθε 
τυραννίας και υπέρ της ελευθερίας σε όλο τον κόσµο. Η µνήµη του Λόρδου Βύρωνα, 
παραµένει ζωντανή και το µήνυµά του διαχρονικό. Αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την εθνική 
ανεξαρτησία της Ελλάδας και ταυτόχρονα απέδιδε στον εαυτό του τον τίτλο «πολίτης του 
κόσµου», συνδυάζοντας το φιλελληνισµό µε την υπεράσπιση των οικουµενικών αξιών.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους  και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 31351/1090/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 31389/1116/04-04-2013 στον φάκελο 5/2013  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 05 έως 07 Απριλίου 
2013,  προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας  στο  Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου για το νέο νοµοσχέδιο για τους Λιµένες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος και µε αφορµή την µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά 
Πιτούλη, για συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που αφορά στους 
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Λιµένες, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να ενηµερωθούν τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, σε επόµενη συνεδρίασή του, για το θέµα του Λιµένα 
Ηγουµενίτσας. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 31351/1090/04-04-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 03-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/376/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 05 έως 07 Απριλίου 2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να 
παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για το νέο 
νοµοσχέδιο για τους Λιµένες, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 70,00 που αφορά στην 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση παράτασης απόδοσης του 64/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. 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». 

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/121/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0716α του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες από την 
έκδοση του ΧΕΠ, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου 
του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιµα και διόδια). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
31286/1080/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  31388/1115/04-04-2013 στον 
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φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης 
απόδοσης του 64/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη 
Ζώη. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/377/09-04-2013) 

Εγκρίνει την παράταση απόδοσης του αριθµ. 64/2013 Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής, η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε µε την αριθµ.  5/121/05-02-2013 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µέχρι την 20-06-2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου-Τµήµα 
Προµηθειών), για την προµήθεια τροφίµων (ειδών διατροφής) για τον Βρεφονηπιακό 
Σταθµό Ηγουµενίτσας (πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας), µε δικές του  
διαδικασίες. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
28380/994/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31808/1134/05-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση για την: 
«…παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περ/κη ∆/νση ΗΠΕΙΡΟΥ-Τµήµα Προµηθειών) 
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για την προµήθεια τροφίµων(ειδών διατροφής) για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό 
Ηγουµενίτσας, µε δικές του διαδικασίες,  βάσει της παρ.6 του άρθρου 13 του N 2503/30-
5-1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) για την περίοδο 2013-2014 , σύµφωνα µε το αριθ. 2308/26-3-
2013 συνηµµένο έγγραφό του.». Στην εισήγηση επισυνάπτεται το υπ΄ αριθµ. 2308/26-3-
2013 σχετικό έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆. – Περιφ. ∆/νση Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/378/09-04-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για την 
ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής), για τις ανάγκες 
του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ηγουµενίτσας του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµού Εργατικής 
Εστίας), για την περίοδο 2013-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του 
Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/97). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή οφειλών από την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
31447/1091/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31810/1135/05-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Σας διαβιβάζουµε 
συνηµµένα φωτοαντίγραφα παραστατικών δαπανών καθώς και τις αποφάσεις της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι συγκεκριµένες δαπάνες που έγιναν από 
την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας το οικονοµικό έτος 2010 και δεν έχουν εξοφληθεί λόγω µη 
επαρκών πόρων. Παρακαλούµε για την έγκριση της συνολικής δαπάνης 2.700,00 €, όπως 
αυτή φαίνεται στα επισυναπτόµενα παραστατικά, προκειµένου να προβούµε στην εξόφληση 
τους. Η δαπάνη 0α βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α .Ε. 0845 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.». Στην εισήγηση επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα τιµολογίων παροχής 
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υπηρεσιών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας Α.Ε. συνολικής δαπάνης 2.700,00 € καθώς 
και οι σχετικές αποφάσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής 
Θεσπρωτίας, ήτοι: Α) την αριθµ. 152/30-06-2010 απόφαση, µε την οποία η Ν.Ε.Θ. 
αποφάσισε οµόφωνα: «Την συµµετοχή της Ν.Α. Θεσ̟ρωτίας σε εκδήλωση εκ̟αιδευτικού - 
µορφωτικού χαρακτήρα ατόµων τρίτης ηλικίας και ατόµων µε ειδικές ανάγκες του ∆ήµου 
Σαγιάδας, µε το ̟οσό των 1.000,00 € + Φ.Π.Α. για την ̟ληρωµή τιµολογίου ̟ου αφορά την 
κάλυψη εξόδων µεταφοράς τους .» Β) την αριθµ. 155/07-07-2010 απόφαση, µε την οποία η 
Ν.Ε.Θ. αποφάσισε οµόφωνα: «Την έγκριση δα̟άνης του ̟οσού των 650,00 € για την κάλυψη 
εξόδων µεταφοράς χορευτικού συγκροτήµατος στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Πανελλήνιο 
Αντάµωµα Σαρακατσαναίων) ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στις 26 - 27 Ιουνίου 2010, στο 
Περτούλι Τρικάλων, στα ̟λαίσια της τουριστικής ̟ροβολής ίου Νοµού Θεσ̟ρωτίας και την 
ανάδειξη και ̟ροβολή του Νοµού Θεσ̟ρωτίας µε στόχο την αύξηση της τουριστικής 
ε̟ισκεψιµότητας και τη στήριξη της το̟ικής οικονοµίας.» και Γ) την αριθµ. 231/22-09-2010 
απόφαση, µε την οποία η Ν.Ε.Θ. αποφάσισε οµόφωνα: «Την συµµετοχή της Ν.Α. 
Θεσ̟ρωτίας σε εκδηλώσεις εκ̟αιδευτικού - αθλητικού χαρακτήρα αντι̟ροσω̟είας νέων 
Φιλιατών, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στην Άρτα - Ιωάννινα, µε το ̟οσό των 1.500,00 € για 
την ̟ληρωµή τιµολογίου ̟ου αφορά την κάλυψη εξόδων µεταφοράς τους.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/379/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.700,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0845 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για την 
πληρωµή δαπανών που εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 152/30-06-2010, 155/07-07-2010 και 231/22-09-
2010 αποφάσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας, και έγιναν από την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας το οικονοµικό έτος 2010 και δεν έχουν 
εξοφληθεί λόγω µη επαρκών πόρων.  

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ µε το εξής σκεπτικό: «Είναι δαπάνες – ανεξόφλητα τιµολόγια του έτους 2010 – της πρώην 
Ν.Α. Θεσπρωτίας, και από την εισήγηση δεν προκύπτει ότι µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια, ως 
έπρεπε, ως ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Επιπλέον, όπως ήδη καταθέσαµε σε παρόµοιες 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για εγκρίσεις δαπανών, υπάρχει ζήτηµα, από τα όργανα 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, περί µη επιλεξιµότητας τέτοιων δαπανών. Αυτό καθιστά επιβεβληµένη 
την κατάθεση της άποψής µας, ως προς την ευθύνη µας, ως µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι από τις συνηµµένες 
στην εισήγηση, αποφάσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Θεσπρωτίας, δεν φαίνεται ότι οι 
συγκεκριµένες δαπάνες εµπίπτουν στη δικαιοδοσία της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

             8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆/νσης 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 7.526,37 µε ΦΠΑ.   

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την µε αριθµό 5798/322/21-01-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί Έγκρισης 
∆ιάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010». 
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7. Την αριθµ. πρωτ. 15101/∆Ε-317/08-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε την οποία, ο τίτλος του έργου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014, διαµορφώθηκε 
ως εξής: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 25090/469/14-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 25937/917/20-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο, ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων) Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, στην οποία αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  
« … Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και ανέµων της χειµερινής περιόδου προέκυψαν 
σηµαντικά προβλήµατα αποσυναρµολόγησης των κουφωµάτων των γραφείων ταυτοτήτων 
και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσπρωτίας που βρίσκονται στο ισόγειο του 
κτιρίου. Επειδή στα γραφεία αυτά φυλάσσονται σηµαντικά αρχεία της υπηρεσίας 
προτείνεται η αντικατάσταση αυτών από κουφώµατα αλουµινίου. Επίσης προτείνεται η 
αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η οποία είναι ανεπαρκής και 
προβληµατική. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από την 
Υπηρεσία µας η µελέτη του έργου «Αποκατάσταση γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων 
Αστυνοµικής ∆/νσης Θεσπρωτίας », προϋπολογισµού 7.526,37 €, οποία εγκρίθηκε µε την 
µε αριθµό 23967/455/14-03-2013 Απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 28 του Ν. 3669/08, και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆/νσης 
Θεσπρωτίας», στον Παππά Σπυρίδωνα του Σωτηρίου Πολιτικό Μηχανικό µε έκπτωση 
(6,993%) ήτοι στο ποσό των 7.000,00 € (µε ΦΠΑ).». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/380/09-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆/νσης Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 7.526,37 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 
Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου» (όπως ο τίτλος του έργου διαµορφώθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 15101/∆Ε-317/08-04-
2013 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ο.ΜΕ.∆Ι.), βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 23967/455/14-03-
2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Παππά Σπυρίδωνα του Σωτηρίου 
Πολιτικό Μηχανικό, µε έκπτωση 6,993%, ήτοι στο ποσό των 7.000,00 € µε ΦΠΑ, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5γ, 6 παρ.7 και 19 παρ. 13 του Ν. 4071/2012, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, που αντικατέστησε 
το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008, καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση 
και επείγουσα, δεδοµένου ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και ανέµων της χειµερινής 
περιόδου προέκυψαν σηµαντικά προβλήµατα αποσυναρµολόγησης των κουφωµάτων των 
γραφείων ταυτοτήτων και διαβατηρίων Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσπρωτίας που βρίσκονται 
στο ισόγειο του κτιρίου, και επειδή στα γραφεία αυτά φυλάσσονται σηµαντικά αρχεία της 
υπηρεσίας, απαιτείται η αντικατάσταση αυτών από κουφώµατα αλουµινίου, καθώς και η 
αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η οποία είναι ανεπαρκής και προβληµατική. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 
των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που 
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να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, 
εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία Ουκρανών δηµοσιογράφων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 5/121/05-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
30883/589/04-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31394/1119/04-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη 
φιλοξενία µιας οµάδας Ουκρανών δηµοσιογράφων οι οποίοι θα φτάσουν στην Πρέβεζα 
στις 19 Απριλίου 2013 και θα µείνουν εκεί για 4 µέρες. Η προβολή που θα επιτευχτεί από 
την παραπάνω δράση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις θα γίνουν σε 
µεγάλες ουκρανικές εφηµερίδες και έντυπα µε µεγάλη κυκλοφορία.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, κατέθεσαν στην Επιτροπή, τα αριθµ. πρωτ. 
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2/86618/0026/27-12-2011, 2/2422/0026/12/31-1-2013 και 2/58308/0026/11/7-2-2013 
έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορούν σε επιλύσεις διαφωνιών για 
τη νοµιµότητα πληρωµής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων, από διάφορες Περιφέρειες, 
στο πλαίσιο της τοποθέτησής τους σε παρόµοιες αποφάσεις της Ο.Ε., την οποία 
επανέλαβαν και για το συγκεκριµένο θέµα: «Είναι καλό να στηρίζουµε τέτοιες προσπάθειες 
και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία των Φορέων. 
Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών από άλλες 
Περιφέρειες, περί µη επιλέξιµων αντίστοιχων δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται 
υπόψη όλα αυτά τα νέα δεδοµένα.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/381/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 408,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικού έτους 2013, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 για την φιλοξενία µιας οµάδας 
Ουκρανών δηµοσιογράφων οι οποίοι θα φτάσουν στην Πρέβεζα στις 19 Απριλίου 2013 και θα 
φιλοξενηθούν για 4 µέρες. Η προβολή που θα επιτευχτεί από την παραπάνω δράση είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις θα γίνουν σε µεγάλες ουκρανικές εφηµερίδες και 
έντυπα µε µεγάλη κυκλοφορία. Η ως άνω δαπάνη θα καλύψει αναµνηστικό δώρο µε τοπικά 
προϊόντα και υλικά συσκευασίας κ.α. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των 
πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, 
Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
31930/2532/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31927/1141/05-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε για την 
έγκριση  δαπάνης  προϋπολογισµού 19920,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών 
του Φορέα σε υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των 
λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας 
για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για έτος 2013. Το τίµηµα 
καλύπτει όλες τις ανάγκες υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθµίσεων 
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και λειτουργικών επεκτάσεων των συγκεκριµένων πληροφορικών συστηµάτων, 
συµπεριλαµβάνει την δωρεάν διάθεση των οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για 
την κάλυψη των αναγκών του φορέα και το κόστος των εργασιών µετάπτωσης δεδοµένων 
που θα απαιτηθούν. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται  ιδιαίτερα κρίσιµη για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων που εισάγονται από τα αιτήµατα τροφοδότησης 
πληροφοριακών συστηµάτων δοµών του Υπουργείου Οικονοµικών µε αναλυτικά στοιχεία 
της λογιστικής διαχείρισης και θα συµβάλει καθοριστικά στην αύξηση της δυνατότητας 
διοικητικής παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων του Φορέα. Το τίµηµα θα βαρύνει 
ισόποσα τους ΚΑΕ 0871 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης 
και 1723 της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Φορέα 072 για όλες της Π.Ε. όπου υπάρχουν 
διαθέσιµες οι απαιτούµενες πιστώσεις.».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σε ερώτηση των µελών για την εταιρεία 
που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
σηµείωσε ότι η σύµβαση θα υπογραφεί µε την εταιρεία OTS, η οποία παρείχε τις 
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης λογισµικού για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και το έτος 2012. Το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, παρατήρησε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια για τη µείωση του κόστους των 
ανωτέρω παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/382/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 19.920,00 πλέον ΦΠΑ 23%, για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών 
περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013, σε βάρος ισόποσα, των 
πιστώσεων των προϋπολογισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι των: ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας 
και ΕΦ 072 ΚΑΕ 1723 της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία «"OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης 
λογισµικού, για το έτος 2013, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε ποσό € 19.920,00 πλέον ΦΠΑ 23%. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑ7Λ9-ΟΗΕ



 - 62 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση των Πρακτικών Νο4/13-02-2013 & Νο5/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-
2013.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

7. Την αριθµ. 24/959/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η  διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος, και 
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καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν 
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
74475/2787/22-08-2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Την αριθµ. 34/1412/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα 
αυτού στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούσαν τους όρους της υπ’ αριθµ. 8/2012 διακήρυξης του 
διαγωνισµού, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή, µε συνολικό βαθµό 100 η δε 
οικονοµική της προσφορά ποσού € 45.450,00 µε ΦΠΑ, ήταν η χαµηλότερη και η πλέον 
συµφέρουσα. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 31785/1103/05-04-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 31867/1139/05-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα Νο4/13-02-2013 και Νο5/26-02-2013 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος. 

Στα ανωτέρω Πρακτικά αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 4 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των  δράσεων του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATI C AREA)» στο 
πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  IPA ADRIATIC 2007-2013 
Νο 0 34/2009.   
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 8/2012 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την    13η Φεβρουαρίου        ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11 00 π µ      
έως 12:00 µ µ   συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος  της Π Ε Θεσπρωτίας η 
Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
Παρόντα τα εξής µέλη 

• Σοφίας Γεώργιος -  Πρόεδρος   
• Σοφούρης Περικλής- Μέλος 
• Πανταζής Αθανάσιος- Μέλος 
• Καλλιανέζος Παναγιώτης- Μέλος 
• Γκόλιας  Προκόπιος- Μέλος 

Μετά 
α) το υπ' αριθµ 103 10/402/1-2-2013 Έγγραφο της Π.Ε Θεσπρωτίας αναφορικά µε την 
Πρόσκληση για την υποβολή των προβλεποµένων από την ως άνω διακήρυξη 
δικαιολογητικών. 
β) Την παραλαβή από την εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ1ΚΗ Α.Ε στις 6-2-2013/αριθµ. 
πρωτ. 11941/456 του φακέλου µε τα ως άνω δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίσθηκαν εντός 
της προβλεποµένης προθεσµίας 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο και την εξέταση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που προσκόµισε ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την επωνυµία ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α'290) και µε την παρ. 6 του άρθρου 19 
του Π.∆. 118/2007 
 
Η    Επιτροπή    ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε    ότι    :    η    εταιρεία    ΝΕΣΤΩΡ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµφωνά µε 
το ΑΡΘΡΟ 15.1 1 της παραπάνω (α) σχετικής ∆ιακήρυξης.  
Ειδικότερα η εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.Ε. όφειλε να προσκοµίσει:  
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1ο. (1 ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆/τος 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της χρεοκοπίας  

2ο. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

3ο. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

4ο. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
έγγραφη τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

5ο. (5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. Α.5, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ ν 2190/1920. 
όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990 (Α΄101). όπως εκάστοτε 
ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων 

6ο. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν και για τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), όπως όφειλε 
και η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε . ,  απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής η δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (I) του παρόντος 

7ο. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης της περίπτωσης (5) του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο 
διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α 1 ια΄ και 7β. 12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση 

8ο. ∆ικαιολογητικά σύστασής της 
Η εταιρεία ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν προσκόµισε το υπ. αριθµό (6) 
δικαιολογητικό κατακύρωσης ως όφειλε και ως εκ τούτου η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κρίνει ότι 
η προσφορά είναι απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο  15.1.3 του διαγωνισµού και:  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : 
Α) Την µη  κατακύρωση των δικαιολογητικών της εταιρείας ΝΕΣΤΩΡ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. 
Β) Να κληθεί ο νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντας µε την επωνυµία ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΤΑΙΡ ΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. να 
υποβάλει στην Περιφερειακή Ενότητας Θεσπρωτίας, υπ’ όψη της αρµόδιας Επιτροπής, τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται και µε την διαδικασία που προβλέπεται 
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στο ΑΡΘΡΟ 15.1 1 της παραπάνω (α) σχετικής ∆ιακήρυξης καθώς και στο ν. 2672/1998 
(Α'290) Ως εκ τούτου, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα απαραίτητα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, ο οποίος θα αποσφραγιστεί και θα ελεγχθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 19 του Π.∆. 118/2007.  
Γ) Η αποσφράγιση του φακέλου θα πραγµατοποιηθεί την εποµένη ηµέρα από την παραλαβή 
του και να ειδοποιηθούν οι συµµετέχοντες 
∆ )  Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν 
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
Ε) Εφ' όσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών και βρεθεί αυτός 
πλήρης, θα ακολουθήσει η κατακυρωτική απόφαση και στη συνέχεια η υπογραφή της σχετικής 
Σύµβασης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 5 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των  
δράσεων του έργου ‘’ ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA ) στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  
IPA ADRIATIC 2007-2013 Νο 34/2009. 

 
Αριθ. ∆ιακήρυξης 8/2012 

 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 26η   Φεβρουαρίου  2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

έως 12:00 π.µ.  συνεδρίασε στην Αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος της Π. Ε. Θεσπρωτίας η 
Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
 
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης µέλος 
5. Γκόλιας  Προκόπιος     µέλος  
 
Μετά ; 
Α) το υπ’αριθµ.16238/598/19-2-2013  έγγραφο µας για την υποβολή των προβλεπόµενων 
από την ως άνω διακήρυξη δικαιολογητικών 
Β) τη από 25/2/2013 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 17610/661 παραλαβή φακέλου  µε τα 
δικαιολογητικά της ∆ιευρωπαϊκής Εταιρίας Συµβούλων Μεταφορών και Ανάπτυξης TREDIT 
S.A . 
Γ) Το µε αριθµ.17653/663 /25-2-2013 έγγραφο µας µε το οποίο γνωστοποιήσαµε τη σηµερινή 
συνεδρίαση της επιτροπής µας για το άνοιγµα και τον έλεγχο του ως άνω φακέλου 
δικαιολογητικών , 
 
Η Επιτροπή προχώρησε αποσφράγιση του φακέλου στον έλεγχο  και την εξέταση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε ο υποψήφιος ανάδοχος µε την επωνυµία 
TREDIT S.A και αφού διαπίστωσε ότι είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : 
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Α) Την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην Εταιρία  ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε -TREDIT S.A έναντι 
48.954 ,00 Ευρώ , µε ΦΠΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της Επιτροπής µας αποσφράγισης Οικονοµικών 
Προσφορών ) 
Β) Να σταλεί το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας για έγκριση.                        
 

Στη συνέχεια, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. 
                 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  
                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
...................................................................................................................................................... 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/383/09-04-2013) 

Α. Τροποποιεί την αριθµ. 34/1412/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ,  
ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισµού στην εταιρεία 
µε την επωνυµία «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», όπως εκ παραδροµής εισηγείται η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού στο Νο3/09-11-2012 Πρακτικό της, και αναδιατυπώνει την ως άνω αριθµ. 
34/1412/28-11-2012 απόφαση στο ορθό, αναδεικνύοντας την εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΣΤΩΡ 
Συµβουλευτική Α.Ε.», η οποία κατέθεσε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού, µέχρι την ολοκλήρωση από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που καλείται να 
προσκοµίσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, και τα σχετικά άρθρα της αριθµ. 8/2012 
διακήρυξης του διαγωνισµού.  

Β. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο4/13-02-2013 και Νο5/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οποία, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 9), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, (Πρακτικό Νο4/13-02-
2013), µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε ο προσωρινός 
µειοδότης, ήτοι η εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», σύµφωνα µε το άρθρ. 19 παρ. 6 του 
Π.∆. 118/2007, και αφού διαπίστωσε ότι η ως άνω εταιρεία δεν προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, έκρινε την προσφορά της απαράδεκτη, σύµφωνα µε την παρ. 15.1.3 της 
διακήρυξης του διαγωνισµού και προχώρησε στην πρόσκληση του επόµενου µειοδότη, ήτοι της 
εταιρείας «∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. - TREDIT S.Α.», ώστε να υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. Η Επιτροπή του διαγωνισµού (Πρακτικό Νο5/26-02-2013), προέβη στην 
αποσφράγιση του φακέλου στον έλεγχο και την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
προσκόµισε η ανωτέρω εταιρεία «TREDIT S.Α.», και αφού διαπίστωσε ότι είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα της διακήρυξης, εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω 
εταιρεία, µε τιµή προσφοράς € 48.954,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα και µε το Νο3/09-11-2012 Πρακτικό 
της. 

Γ. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ, 
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σύµφωνα µε τα Πρακτικά Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012, Νο3/09-11-2012 Νο4/13-02-2013 και 
Νο5/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. - TREDIT S.Α.»,  
επειδή: Α) τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. 8/2012 διακήρυξης 
του διαγωνισµού, Β) η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή, µε συνολικό βαθµό 100, Γ) η 
οικονοµική της προσφορά ποσού € 48.954,00 µε ΦΠΑ, είναι η αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει των διατάξεων του άρθρ. 20 παρ.2β(Ι) 
του Π.∆. 118/2007, δεδοµένου ότι η προσφορά της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», 
κρίθηκε απαράδεκτη, επειδή δεν προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
και ∆) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόµισε, είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της 
διακήρυξης.  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. - TREDIT S.Α.», 
για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)» στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, µε προσφερόµενο ποσό € 
48.954,00  µε ΦΠΑ. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε το 
εξής σκεπτικό: «Η διαδικασία που ακολουθείται στη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισµών και πολύ 
περισσότερο για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που διέπονται από 
συγκεκριµένο οδηγό – πλαίσιο, είναι, στο τέλος κάθε σταδίου του διαγωνισµού, να υποβάλλεται 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
και µετά να προχωρά η διαδικασία των επόµενων σταδίων, πράγµα που τηρείται από όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες. Στάδιο του ανοιχτού διαγωνισµού είναι και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού µειοδότη από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η έγκριση του σχετικού 
Πρακτικού από την Οικονοµική Επιτροπή και η κατακύρωση στον οριστικό µειοδότη. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, επειδή δεν τηρήθηκε η συνήθης διαδικασία – ερχόµαστε σήµερα, 9-4-
2013 – πέντε µήνες µετά την κατακυρωτική, αριθµ. 34/1412/28-11-2012 απόφαση της Ο.Ε. να 
εγκρίνουµε τα Πρακτικά Νο4 και Νο5, µετά τα προβλήµατα που δηµιουργούντα ακριβώς από τη 
διαδικασία  που ακολουθήθηκε. Τις ειδικότερες παρατηρήσεις µας – επιφυλάξεις και για το 
συγκεκριµένο έργο, τις καταθέσαµε στην µε αριθµ. 24/959/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA 
– ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των 
ολίγων». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – 
Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», αναδόχου Κων/νου Σπ. Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 
25-05-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 27488/2648/08-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ32182/1143/08-04-2013 στον φάκελο 5/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 26/03/2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 25-05-2013 λόγω 
των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή και για το κλείσιµο του φακέλου 
του έργου. Η Υπηρεσία, «…Για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στην §Β2 της ̟αρούσας και 
δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι ̟ου ε̟ικαλείται στην µε αριθµ. 27488/2648/24-3-2013  
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αίτησή του ο ανάδοχος, » εισηγείται «την έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εραιώσεως των 
εργασιών, µέχρι την 25-5-2013 «µε / χωρίς αναθεώρηση.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/384/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη 
θέση Φλάµπουρα», αναδόχου Κων/νου Σπ. Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 25-05-2013, µε 
αναθεώρηση. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Αλεξίου 
Τσαπάρα, υπαλλήλου ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
για την πληρωµή δαπάνης για δειγµατοληψία φυτοπροστευτικών & φυτικών 
προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
32097/1097/08-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 32186/1145/08-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται « … Την έκδοση Χ.Ε.Π. 
ποσού 500,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 5244 του 
προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2013, ποσό το οποίο θα εκταµιευτεί 
από το υφιστάµενο στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.) λογαριασµό της Π. Ε. 
Πρέβεζας, µε αριθµό 3050300203747, για την πληρωµή δαπάνης για δειγµατοληψία 
φυτοπροστευτικών & φυτικών προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013, στο όνοµα του 
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Τσαπάρα Αλέξιου, µε ΑΦΜ 028354198 (∆ΟΥ Πρέβεζας) και ηµεροµηνία απόδοσης 
λογαριασµού  του Χ.Ε.Π.  την  16/12/2013». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/385/09-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 291 & ΚΑΕ 5244 
του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και την έκδοση του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του µόνιµου 
υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Τσαπάρα 
Αλέξιου, για την πληρωµή δαπάνης για δειγµατοληψία φυτοπροστευτικών & φυτικών 
προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού του Χ.Ε.Π. την 
16/12/2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση παράτασης και λύσης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
32087/1096/08-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32185/1144/08-04-2013 στον 
φάκελο 5/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«…. έχοντας υπόψη :  
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…. 7. Την αρ. 654/5-5-2010 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου της οδού Περδικάρη 1, το οποίο 
χρησιµοποιείται για τη στέγαση των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων, ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας και των Τµηµάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, Πολιτικής 
Προστασίας και ΠΣΕΑ, µε λήξη την 5-5-2013, όρος της οποίας επιτρέπει την παράταση 
της µίσθωσης για τρία (3) χρόνια.   
8. Την αρ. 1880/2009 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου, στη συµβολή των οδών Π. Τσαλδάρη 
και Πάρλα, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις αρ.1542/17-9-2010 και 118481/4256/31-12-
2012 συµβάσεις, που χρησιµοποιείται για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας και η οποία λήγει την 31-8-2013.  
9. Την προσπάθεια περιορισµού των δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας για µισθώµατα 
ακινήτων, µε την κατά το δυνατό συστέγαση των Υπηρεσιών σε ήδη µισθωµένα ακίνητα 
που χρησιµοποιούνται για τη στέγαση άλλων Υπηρεσιών.  
10. Το γεγονός ότι, από τη µεταστέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο ήδη 
µισθωµένο κτίριο της οδού Περδικάρη 1 (χωρίς πρόσθετο µίσθωµα), και την παράλληλη 
λύση της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η ∆/νση 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, θα προκύψει δηµοσιονοµικό όφελος ισόποσο των 
µισθωµάτων που θα καταβάλλονταν µέχρι τη λήξη της µίσθωσής  του στις 31-8-2013.  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  1. Την παράταση της αρ. 654/5-5-2010 µίσθωσης του κτιρίου της 
οδού Περδικάρη 1, συνολικής επιφάνειας 1.474,00 τµ, το οποίο χρησιµοποιείται για τη 
στέγαση των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων, Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και των 
Τµηµάτων Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η ισχύουσα σύµβαση του οποίου λήγει στις 5-5-2013. 
Η προτεινόµενη παράταση, αφορά χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, ίσο µε αυτό της 
αρχικής µίσθωσης, ήτοι από 5-5-2013 έως 5-5-2016 µε τους ίδιους όρους και το ισχύον 
ποσό µίσθωσης (4.260,00 €), το οποίο θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης.  
2. Τη µεταστέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας σε διαθέσιµους 
χώρους του µισθωµένου ακινήτου επί της οδού Περδικάρη 1, χωρίς την καταβολή 
πρόσθετου µισθώµατος.  
3. Την πρόωρη λύση της αρ. 1880/2009 σύµβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και αποτελεί 
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο µε τις αρ.1542/17-9-2010 και 118481/4256/31-12-2012 
συµβάσεις, για το ακίνητο στη συµβολή των οδών Π. Τσαλδάρη και Πάρλα στην Πρέβεζα, 
συνολικής επιφάνειας 386,04 τ.µ., το οποίο χρησιµοποιείται για τη στέγαση της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, µε µηνιαίο µίσθωµα 1.495,85 ευρώ. ….».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 12/386/09-04-2013) 

Α. Εγκρίνει την παράταση για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, ίσο µε αυτό της αρχικής 
µίσθωσης, ήτοι από 6-5-2013 έως 5-5-2016, της µε αρ. 654/5-5-2010 σύµβασης της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για τη µίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας των: 1) Ιωνίας Αφεντουλίδη και 2) 
«Οικοδοµικές Επιχειρήσεις Α.∆. Μπότσιος & Σία Ο.Ε.», το οποίο βρίσκεται στην Πρέβεζα, επί 
της οδού Περδικάρη 1, συνολικής επιφάνειας 1.474,00 τµ και χρησιµοποιείται για τη στέγαση 
των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων, Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας και των Τµηµάτων 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας, Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας.  
Η ως άνω παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης, και µε το ισχύον 
µίσθωµα, ήτοι ποσό 4.260,00 € το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0813 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας και θα παραµείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. 
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Β. Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισµού των δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας για 
µισθώµατα ακινήτων, µε την κατά το δυνατό συστέγαση των Υπηρεσιών σε ήδη µισθωµένα 
ακίνητα που χρησιµοποιούνται για τη στέγαση άλλων Υπηρεσιών, 

Εγκρίνει τη λύση της µε αρ. 1880/2009 σύµβασης της Π.Ε. Πρέβεζας (όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο µε τις αρ.1542/17-9-2010 και 
118481/4256/31-12-2012 συµβάσεις), για τη µίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Πωλήσεων Αγροτικών & ∆ενδροκοµικών Προϊόντων Πρεβέζης, το οποίο 
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Π. Τσαλδάρη και Πάρλα στην Πρέβεζα, συνολικής 
επιφάνειας 386,04 τ.µ. και χρησιµοποιείται για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 1.495,85 και 

Τη µεταστέγαση της ανωτέρω Υπηρεσίας, ήτοι της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πρέβεζας, σε διαθέσιµους χώρους του µισθωµένου ακινήτου της Π.Ε. Πρέβεζας, επί της οδού 
Περδικάρη 1, χωρίς την καταβολή πρόσθετου µισθώµατος. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Τροποποίηση της αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
περί έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, 
για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

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

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

9. Τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), 34 του Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44 
Α), 8παρ. 8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α) µε τις οποίες οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί 
κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά 
µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης παρατάθηκαν µέχρι τις 30-06-2012 κατά 
διαστήµατα και όπως όριζαν οι ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και οι εκδοθείσες 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

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

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

13. Την αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκριση 
ανάθεσης νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013,  
όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
32394/1108/08-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32492/1177/08-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: «…η υπηρεσία µας 
εσφαλµένα εισηγήθηκε και εγκρίθηκε µε την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής η ανάθεση των δροµολογίων 79 και 20 των παραρτηµάτων ΙΙ και Ι του πίνακα 
των νέων δροµολογίων µε ταξί, στους µεταφορείς Γιούργα Χρήστου και Γάκη Παναγιώτη 
αντίστοιχα, κατόπιν  παραιτήσεως του αρχικού αναδόχου κ.Νικολάου  Νικόλαου …» και 
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εισηγείται την τροποποίηση της αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 12/387/09-04-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση 
της αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση 
νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το 
σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής:  

1. Το αριθµ. 79 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε περιγραφή «2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου – Σταυροχώρι – Αχερουσία – 
Κορωνόπουλο (µόνο επιστροφή)» τροποποιείται ως προς το όνοµα του µεταφορέα από 
Νικολάου Νικόλαος του Αθανασίου σε Γάκης Παναγιώτης και χωρίς µεταβολή του 
ηµερήσιου κόστους, από 1-3-2013. 

2. Το αριθµ. 20 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ 
της αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε περιγραφή «Βαλανιδούσσα-1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου» τροποποιείται 
ως προς το όνοµα του µεταφορέα από Νικολάου Νικόλαος του Αθανασίου σε Γιούργας 
Χρήστος και χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου κόστους, από 1-3-2013. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), Ε.Φ. 191 και 192 – ΚΑΕ  0821. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια, αριθµ. 7/193/22-02-2013 απόφαση. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 12/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις εννιά (09) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 31870/1140/05-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Παπαβρανούσης Χρίστος, 
Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την ανάθεση εκτέλεσης τοπογραφικών 
εργασιών πεδίου, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 37/1561/27-12-2012 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκε εντός του οικονοµικού έτους 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων.  

6. Την αριθµ. 37/1561/27-12-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
Α) η ανάθεση εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, αποτυπώσεις 
εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας) προϋπολογισµού δαπάνης € 7.500,00 µε 
ΦΠΑ, και µε δεδοµένη την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (συστήµατα GPS, 
software επεξεργασίας δεδοµένων κ.τ.λ.) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Κωνσταντίνο Η. 
Κοτσώνη, Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την 
υλικοτεχνική υποδοµή, και δέχεται να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες άµεσα και µε 
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αµοιβή 5.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071, ΚΑΕ 9579 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β) η υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού 
µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και του Κωνσταντίνου Η. Κοτσώνη, 
Τοπογράφου Μηχανικού, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, 
αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας), σύµφωνα µε τα όσα 
ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 31656/1414/04-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 32519/1180/08-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την υπ΄ αριθµόν 37/1561/27-12-
2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
τοπογραφικών εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η 
Π.Ε. Θεσπρωτίας) , στον κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο, Τοπογράφο Μηχανικό, λόγω του κατ΄ 
επείγοντος, έναντι του ποσού των 5.000 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Λόγω του ότι 
οι εργασίες αυτές δεν τιµολογήθηκαν το 2012 αλλά το 2013, παρακαλώ όπως εγκρίνεται 
την παραπάνω δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους 2013 της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 12/389/09-04-2013) 

Εγκρίνει, η δαπάνη ποσού 5.000,00 € µε ΦΠΑ, που είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 37/1561/27-12-
2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για την ανάθεση εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών 
πεδίου (οριοθετήσεις, αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας), στον 
Κωνσταντίνο Η. Κοτσώνη, Τοπογράφο Μηχανικό, και δεν τιµολογήθηκε εντός του οικονοµικού 
έτους 2012, να επιβαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων ΕΦ και ΚΑΕ του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) του έτους 2013, ήτοι του ΕΦ 
071, ΚΑΕ 9579. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ παραπέµποντας στο σκεπτικό που είχαν καταθέσει στην αριθµ. 
37/1561/27-12-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
37/1561/27-12-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση 
του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, για την ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών και υπηρεσιών 
υποστήριξης των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των 
έργων.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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