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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/11-05-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου 
του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 27-04-2012 συνεδριάσεως.  

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 2 - 

1. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια λογισµικού Τοπογραφίας και υλικών για 
τοπογραφικές εργασίες, για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτικής Γης, της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

2. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων, στα πλαίσια του Υποέργου 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ» του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-03-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 
682.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  € 1.500.000,00  µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση των Πρακτικών αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/25-
04-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», προεκτιµώµενης αµοιβής 445.840,03 € (πλέον 
Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

7. Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις 
στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του νοµού», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2012. 

8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου 
ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου 
Βασιλικής Βασιλείου, µέχρι την 30-07-2012. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας 
Ζητούνη Ε∆Ε , µέχρι την 30-06-2012. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. 
∆οβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-06-2012. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. 
Λάµπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 31-08-2012. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 17-09-2012. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-09-2012. 

15. Έγκριση δαπάνης για αναγόµωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η 
∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.  
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16. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικολάου Ματσόπουλου και Αναστασίας Τούλη, στη Θεσσαλονίκη 
για την συµµετοχή τους στο σεµινάριο που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης µε θέµα «Εκπαίδευση ελεγκτών µετρικών οργάνων» από 9-5-2012 έως 10-5-
2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

17. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.  

19. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε. 
Άρτας, Σωτηρίου Καραβασίλη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας στην Αθήνα από 17 έως 18-05-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

20. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», 
προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου 
Σκοτωµένο – Καταρράκτης», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. Τζίκερας και ΣΙΑ ΟΕ».  

22. Έγκριση του 2ου (Τελικού και Τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας 
«KΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

23. Έγκριση του 2ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποπεράτωση δρόµου 
Τσατσουλέικα – Κοκκινιά και των παρακαµπτηρίων αυτού», αναδόχου εταιρείας «Γ. 
Μπότσαρης και Σία Ο.Ε.». 

24. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», που θα διεξαχθεί από 07 
έως 09-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

25. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, για την συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», που 
θα διεξαχθεί από 07 έως 11-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

26. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την συµµετοχή τους 
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 
16 έως 18-05-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

27. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και 
Αναδασµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα, για την συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ηµιουργία, Επεξεργασία και 
Ανάλυση Περιβαλλοντικών, Πολεοδοµικών & Χωροταξικών ∆εδοµένων Με τη Χρήση 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-
2012 στην Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

28. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Ελένης Μάστορα και Γεωργίου Σοφία για την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο 
του ΕΚ∆∆Α, µε τίτλο «Εκπαίδευση Ελεγκτών Μετρικών Οργάνων», που θα διεξαχθεί από 
09 έως 10-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

29. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
και συµµετοχής σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
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30. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αποστολής 
Ολλανδών δηµοσιογράφων στη Βόρεια Ελλάδα. 

31. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-02-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισµού € 
35.000,00 µε ΦΠΑ. 

32. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
-Πρέβεζας «Προσθήκη αίθουσας για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ» 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

33. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό 
– όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

34. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Σήµανση – στηθαία ασφαλείας επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

35. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. 
Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ. 

36. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή 
τεχνικών», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  

37. Έγκριση των επί µέρους µελετών: Οριστική µελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόµβων, 
Προµελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο, Σ.Α.Υ. 
και Φ.Α.Υ. του έργου, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας 
χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας 
Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ 
Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

38. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης 
Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ. 

39. Έγκριση του αριθµ. Ι/30-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, 
στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

40. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που θα γίνουν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Συβότων του ∆ήµου Ηγουµενίτσας στις 24-05-
2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

41. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

42. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

43. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
Νοµού Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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44. Έγκριση του αριθµ. Ι/26-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.  

45. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 

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 του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβαση λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εξοµάλυνση επικίνδυνων πρανών – δηµιουργία ερείσµατος στη Χ.Θ. 19+000 
της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου Κωνσταντίνου Ζήκου Ε.∆.Ε. 

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

3. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών 
εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώµατος του Σουλίου, την 27-05-2012, στον 
ιστορικό χώρο του Σουλίου. 

4. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιµώµενης αµοιβής € 40.650,41 
χωρίς ΦΠΑ. 

5. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος, εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε 
φιλοξενούµενους – συµµετέχοντες στην Συνάντηση για την νέα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο Ε.Π. Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013. 

6. Έγκριση του από 02-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του νέου 
επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) 
υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, ο οποίος κατέστη άγονος, και έγκριση 
απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών, για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 27-04-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια λογισµικού Τοπογραφίας και υλικών για 
τοπογραφικές εργασίες, για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτικής Γης, της Περιφέρειας 
Ηπείρου.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36420/1371/03-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 39249/1461/03-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια σχεδιαστικού 
λογιστικού προγράµµατος τοπογραφικών υπολογισµών για την ψηφιακή επεξεργασία 
των υπαίθριων τοπογραφικών µετρήσεων και βοηθητικών υλικών για τις τοπογραφικές 
εργασίες πεδίου, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην εισήγηση, συνολικού ποσού € 
9.500,00 µε ΦΠΑ. 

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

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 7 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/473/11-05-2012)  

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού € 9.500,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 
σχεδιαστικού λογιστικού προγράµµατος τοπογραφικών υπολογισµών για την ψηφιακή 
επεξεργασία των υπαίθριων τοπογραφικών µετρήσεων και βοηθητικών υλικών για τις 
τοπογραφικές εργασίες πεδίου, και συνδροµής-επικοινωνίας µε το Ελληνικό Σύστηµα 
Εντοπισµού Θέσης σηµείου “HEPOS”, για τις ανάγκες ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1723 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως εξής: 

Α. Προµήθεια σχεδιαστικού προγράµµατος τοπογραφικών υπολογισµών ”GeoCalc”, για την 
εισαγωγή και ψηφιακή επεξεργασία των υπαίθριων µετρήσεων, επίλυσης βασικών 
τοπογραφικών προβληµάτων, δηµιουργίας και αρχειοποίησης τοπογραφικών σχεδίων και 
εφαρµογών και δηµιουργίας αρχείου αναδασµών, ψηφιοποίηση χαρτών, µετασχηµατισµού 
συντεταγµένων και ισοϋψών καµπυλών. Η περιγραφόµενη προσφορά, ισχύει για πέντε (5) 
θέσεις εργασίας µε δικτυακή εγκατάσταση, κόστους 6.000 ευρώ  + Φ.Π.Α. (23 %).  

  
Β.   Προµήθεια βοηθητικών υλικών για τις υπαίθριες εργασίες πεδίου, όπως, 
• τσάντα προστασίας και µεταφοράς τοπογραφικών οργάνων GPS, κόστους 100 ευρώ +         

Φ.Π.Α. (23 %),  
• τσάντα µεταφοράς εργαλείων υπαιθρίων τοπογραφικών εφαρµογών (σφυρί, χρώµατος, 

σιδηροπασσάλων κ.λ.π.), κόστους 100 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %),  
• µετροταινίες 50 µ., 30 µ. και 5 µ., κόστους 100 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %),  
• πρίσµα (ανακλαστήρας ηλεκτρικής ακτινοβολίας), ηλεκτρονικής µέτρησης αποστάσεων 

και θήκη πρίσµατος, για ασφαλή µεταφορά αυτού,  κόστους 200 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %), 
• βαφή σήµανσης (Spray) χαρακτηριστικών σηµείων και κουλούρες κορδέλας σήµανσης 

σηµείων, επί φυσικού εδάφους κόστους 100 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %),  
• σιδηροπάσσαλοι, σήµανσης χαρακτηριστικών σηµείων, επί φυσικού εδάφους, κόστους 

1.100 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %), 
• καρτών LD αποθήκευσης τοπογραφικών δεδοµένων (µετρήσεων κ.λ.π.), κόστους 50 

ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %).  
Το  συνολικό κόστος, των ανωτέρω περιγραφόµενων υλικών, είναι 1.550 ευρώ + Φ.Π.Α. (23 
%).  

  
Γ. Προµήθεια συνδροµής στο Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης σηµείου “HEPOS” για 
τον εντοπισµό και προσδιορισµού θέσης σηµείου σε πραγµατικό χρόνο, κόστους 100 ευρώ + 
Φ.Π.Α. (23 %)  και  καρτών κινητής τηλεφωνίας (sim) για την επικοινωνία των τοπογραφικών 
οργάνων GPS , µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM, µε το “HEPOS”, κόστους 15 
ευρώ + Φ.Π.Α. (23 %).   
................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων, στα πλαίσια του Υποέργου 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ» του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37317/3708/03-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39070/1455/03-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι: «Στα πλαίσια του υποέργου του έργου του θέµατος µε τίτλο 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», σύµφωνα µε την 1η τροποποίηση της πράξης «Ύδρευση Τ.∆. 
Παµβώτιδας - Β΄ Φάση», παρακαλούµε να εγκρίνετε το κόστος ηλεκτροδότησης των 
αντλιοστασίων Πλατανιάς, Μουζακαίων και ∆ροσοχωρίου, που ανέρχεται σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα έγγραφα της ∆ΕΗ Περιοχής Ιωαννίνων, στο ποσό των 17.390,73 ευρώ µε 
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ΦΠΑ». Επίσης στην εισήγηση επισυνάπτονται τα αριθµ. πρωτ. 981, 982 & 983/26-04-
2012 έγγραφα της ∆ΕΗ Περιοχής Ιωαννίνων.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/474/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 17.390,73 µε ΦΠΑ, για την ηλεκτροδότηση από τη 
∆ΕΗ, των αντλιοστασίων Πλατανιάς, Μουζακαίων και ∆ροσοχωρίου, σε βάρος των 
πιστώσεων του υποέργου «Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025, 
αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ». 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-03-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», προϋπολογισµού 
€ 682.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 2478/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας µε την οποία εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου 
Τζουµέρκων» µε κωδικό ΟΠΣ 333543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», συνολικού προϋπολογισµού 682.000,00 € µε ΦΠΑ.  

7. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
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3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

8. Την αριθµ. 5/159/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 93006/9654π.ε./10-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 12902/1349/08-02-2012 απόφασή της και 
βάσει του αρ. πρωτ. 4715/12-12-2011 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Το από 05-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 27-
03-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 39161/3880/03-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39241/1459/03-05-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 372.656,67 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 32,79%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/475/11-05-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 27-03-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού € 682.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 372.656,67 χωρίς 
ΦΠΑ και έκπτωση 32,79% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (32,79%) είναι συµφέρουσα και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/4./04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των έργων που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις που 
προέρχονται από το πρόγραµµα Κ.Α.Π./Π.Η., όπου περιλαµβάνεται και το έργο 
«Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 250.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 5/128/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 12144/1251/08-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 84471/8781/21-11-2011 απόφασή της και εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το από 26-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 10-
04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 39167/3881/03-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39243/1460//03-05-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 105.623,64 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 59,13%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/476/11-05-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 10-04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
€ 105.623,64 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 59,13%και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (59,13%) είναι 
συµφέρουσα και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.   

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  € 1.500.000,00  µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης της Πράξης «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» στην οποία 
περιλαµβάνεται και  το υποέργο: «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη». 

7. Την αρ. 1107/03-06-2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 

8. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και ∆.Ε.Κ.Ε. 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 15 - 

9. Την αριθµ. 3/112/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
9029/953/30-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, 
µε την αρ. 1107/03-06-2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, και βάσει της µε αρ. πρωτ. οικ. 115608/25-01-2012 απόφασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία θα προκυρυχθεί το έργο του θέµατος και Β) 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Το από 09-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 03-04-2012 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
39619/3925-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 39631/1470/04-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο 
η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού 
απέκλεισε από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, την προσφορά του Βασιλείου Αθ. 
Τζοβάρα, επειδή η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε είχε λάθος τον αποδέκτη, ανέδειξε προσωρινό 
µειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή € 1.186.526,83 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 3%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/477/11-05-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 03-04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  € 1.500.000,00  µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ 
ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 1.186.526,83 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 3% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, και η προσφορά του µειοδότη (3%) είναι 
συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές της µελέτης και προέκυψε µετά από επαρκή 
συναγωνισµό των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία, σαράντα τρεις (43) εργοληπτικές επιχειρήσεις παρέλαβαν τεύχη 
δηµοπράτησης, οπότε είναι αβέβαιο αν θα επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσµα όσον αφορά στο 
ποσοστό έκπτωσης, αλλά και στη συµµετοχή περισσοτέρων εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση των Πρακτικών αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/25-
04-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», προεκτιµώµενης αµοιβής 
445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 
226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως 
Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 
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7. Την αριθµ. 34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα και 
µε την αριθµ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης προκήρυξης του 
σταδίου (προµελέτης) της ανωτέρω µελέτης, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/2005 χωρίς να προηγηθεί το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών, διότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 5β και 5γ του Ν. 
3316/2005. 

8. Την αριθµ. 3/87/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Τις αριθµ. 8/274/14-03-2012 και 8/275/14-03-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκαν αντίστοιχα: Α) η από 07-03-2012 ένσταση της 
Σύµπραξης των Γραφείων µελετών: "SLR CONSULTING LTD" - "Ε.ΠΕ.Μ." ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." - "ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε." - "ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ" - 
"ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΡΥΣΘΕΑ" - "ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ", και Β) η από 08-03-2012 ένσταση της Σύµπραξης των Γραφείων µελετών: 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ (∆.Τ. Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ)¨ – 
¨ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η¨ - ¨ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ¨ - ¨ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ¨- ¨ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ¨ 
- ¨ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ», κατά του Πρακτικού Ι/01-03-
2012 (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και  
εγκρίθηκε το αριθµ. Ι/01-03-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ως άνω 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των φακέλων των 
«∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», των τριών (3) διαγωνιζοµένων Συµπράξεων Γραφείων 
µελετών και οµόφωνα αποφάσισε τον αποκλεισµό από την περαιτέρω διαδικασία 
διαγωνισµού των ανωτέρω µελετητικών σχηµάτων και την αποδοχή στην περαιτέρω 
διαδικασία διαγωνισµού, της Σύµπραξης των Γραφείων µελετών (µε α/α 3 του Πίνακα 
Συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό): ""ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ". 

10. Το Πρακτικό ΙΙ/04-04-2012 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (αντίγραφο 
συνηµµένο στην κατωτέρω, από 07-05-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 40328/1525/08-05-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ  

της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 

«Μελέτες Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου» 

 

Την Τετάρτη 04–04–2012 και ώρα 10:00 οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1.Γρηγόριος Χριστοφ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χηµικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., ως 
Πρόεδρος,  

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 18 - 

2.Γεώργιος Κων. ΣΥΛΑΚΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός στην ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
ως µέλος, 

3.Κωνσταντία Παύλου ΤΣΙΟΤΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως 
Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµατος Ηπείρου, 
ως µέλος,  

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτες 
Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 3/87/30-01-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και µε την 
παρουσία της γραµµατέως της Επιτροπής Ελένης Αλεξ. ΣΑΜΑΡΑ, ∆ιοικητικός στη 
∆.Τ.Ε./Π.Η., συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβούµε στο άνοιγµα των φακέλων «Τεχνικών 
Προσφορών» των διαγωνιζοµένων. 

Προς τούτο προηγήθηκε έγκαιρη (30-3-2012) Πρόσκληση-Ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής που εστάλη µε fax σε όλους του ενδιαφερόµενους, για δηµόσια συνεδρίαση στις 
04-04-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της ∆.Τ.Ε./Π.Η. (Πλατεία 
Πύρρου 1, Ιωάννινα) προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
διαγωνιζοµένων - που δεν αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το από 01-03-2012 Πρακτικό Ι και 
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού - µε το άνοιγµα των φακέλων «Τεχνικών Προσφορών», όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 4 του τεύχους Προκήρυξης. 

Σηµειώνεται ότι κατά του Πρακτικού Ι υποβλήθηκαν οι από: 

• 07-03-2012 (αριθµ. πρωτ. κατάθεσης 21820/2279/08-03-2012) ένσταση της 
Σύµπραξης των Γραφείων µελετών: "ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ (∆.Τ. Ι. 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ) " – "ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ" - 
"ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ"- "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ" - 
"ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ" και  

• 07-03-2012 (αριθµ. πρωτ. κατάθεσης 21454/2244/08-03-2012) ένσταση της 
Σύµπραξης των Γραφείων µελετών: "SLR CONSULTING LTD" - ""Ε.ΠΕ.Μ." 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε." - "ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε." - "ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ" - "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΡΥΣΘΕΑ" - 
"ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ" 

οι οποίες εκδικάστηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου (Προϊστ. 
Αρχή) και µε τις αριθ. 8/275/14-03-2012 (θέµα 8ο) και αριθ. 8/274/14-03-2012 (θέµα 7ο) 
αποφάσεις της, αντίστοιχα, απορρίφθηκαν. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιήθηκαν σε 
όλους τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 
4.8 του τεύχους της Προκήρυξης. 

Κατόπιν τούτων και σύµφωνα µε το από 01-03-2012 Πρακτικό Ι, η περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης συνεχίζεται για το διαγωνιζόµενο σχήµα: 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ Γραφείων µελετών: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

µε το άνοιγµα του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς», όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 4 του τεύχους Προκήρυξης. 
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Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς παρελήφθη από ερµάριο του γραφείου του Προέδρου 
της Επιτροπής, στο οποίο είχε κλειδωθεί για φύλαξη κατά την 1η φάση (Πρακτικό Ι) προς 
επόµενη χρήση. 

Η Επιτροπή, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του τεύχους Προκήρυξης, άνοιξε 
την Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζοµένου σχήµατος που πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην περαιτέρω διαδικασία και µονόγραψε το 
περιεχόµενο του φακέλου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος 
του διαγωνιζόµενου. 

Η συνεδρίαση διεκόπη σε αυτό το σηµείο και στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε 
διαδοχικές κλειστές συνεδριάσεις στις 9-4-2012, 10-4-2012 και 12-4-2012, αφού έλαβε 
υπόψη της ότι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς βάσει 
των οποίων αξιολογείται η «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζόµενου - σύµφωνα µε την παρ. 
21.7 του άρθρου 21 της οικείας Προκήρυξης - είναι τα παρακάτω: 

1. Τεχνική Έκθεση1 για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών 
∆εδοµένων, µε καταγραφή των αντικειµένων της µελέτης και σχολιασµό αυτών, επισήµανση των τυχόν 
προβληµάτων που προκύπτουν και εισήγηση του ενδεδειγµένου τρόπου επιλύσεώς τους, 

2. Έκθεση Μεθοδολογίας2, ενιαία για το σύνολο της µελέτης, που περιλαµβάνει: α) τις κύριες δραστηριότητες-
ενέργειες για την εκπόνηση της µελέτης, µε σύντοµη περιγραφή της κάθε µιας, καθώς και την αξιοποίηση του 
διατιθέµενου εξοπλισµού/λογισµικού, όπου απαιτείται, β) την παρουσίαση των προβλεπόµενων εσωτερικών 
διαδικασιών για την παραγωγή της µελέτης, γ) την παρουσίαση χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων 
εκπόνησης της µελέτης και χρονοδιάγραµµα µε σχηµατική παρουσίαση της αλληλουχίας και δ) αναφορά στις 
συµβάσεις που εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία ή/και τα καινοτοµικά στοιχεία αυτής, 

3. Έκθεση σχετική µε την Οµάδα Μελέτης3, που περιλαµβάνει: α) παρουσίαση των βασικών στελεχών της 
Οµάδας Μελέτης µε αναφορά της προηγούµενης συνεργασίας τους, συνοδευόµενη από τον Πίνακα, όπου 
παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του προσαρτήµατος ΙΙΙ της Προκήρυξης), 
β) παρουσίαση των καθηκόντων που αναλαµβάνουν για την εκπόνηση της µελέτης συνοδευόµενη από 
οργανόγραµµα που παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της Οµάδας γ) 
στοιχεία ενδεχόµενης προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της Οµάδας Μελέτης τα οποία θα 
αφορούν χρονικό διάστηµα το πολύ δεκαετίας (σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του προσαρτήµατος III της 
Προκήρυξης) και δ) ∆ήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας µελετών και στην  οποία 
να δηλώνει σε πόσες και ποιες µελέτες άσκησε παρόµοια καθήκοντα και εάν οι µελέτες αυτές εξελίχθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσωπα πέραν του ενδεχοµένως απαιτούµενου στο άρθρο 20.1.β εξειδικευµένου 
προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας) τα οποία 
περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης διαγωνιζοµένου πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνονται µόνο στον 
κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. 

προχώρησε στην αξιολόγηση της «Τεχνικής Προσφοράς» µε τα δύο κριτήρια αξιολόγησης 
της παραγράφου 22.1.1 του άρθρου 22 της οικείας Προκήρυξης. 

Συγκεκριµένα, αξιολόγησε τον κάθε διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε: 

                                            
1 Η Τεχνική Έκθεση (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 40 σελίδων 
κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και σχεδίων. Όταν το 
περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού [η οποία 
διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για 
κάποιους από τους διαγωνιζόµενους)], το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 

2 Η Έκθεση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 40 
σελίδων κειµένου µεγέθους Α4 και γραµµατοσειράς µέσου µεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράµµατος. Όταν το 
περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού [η οποία διαµορφώνεται 
µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από 
τους διαγωνιζόµενους)], το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 
3 Η Έκθεση Οµάδας Μελέτης (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων και εξαιρουµένων : i) των υπεύθυνων δηλώσεων 
συνεργασίας, των τυχόν πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της προτεινόµενης 
οµάδας µελέτης και του πίνακα του εδαφίου 21.7.3.γ και ii) της δήλωσης του συντονιστή του παραπάνω εδαφίου 21.7.3.δ) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο µέγεθος 25 σελίδων κειµένου µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του 
προαναφερθέντος οργανογράµµατος. Όταν το περιεχόµενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά την κρίση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού [η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου κρίσης (ήτοι δεν θα εκτιµήσει το εύλογο 
µέγεθος µε τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόµενους)], το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση. 
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Κριτήριο 1ο Την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει από 
την Τεχνική Έκθεση του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παραγράφου 21.7.1 της Προκήρυξης. 

Ειδικότερα, αξιολογήθηκε: 

− ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

− ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν 
προβληµάτων και 

− ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιµετώπιση των τυχόν 
προβληµάτων. 

Κριτήριο 2ο α) Την αποτελεσµατικότητα της προταθείσας Έκθεσης Μεθοδολογίας του φακέλου «Τεχνικής 
Προσφοράς» της παραγράφου 21.7.2 της Προκήρυξης. 

Ειδικότερα, αξιολογήθηκε: 

− ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

− ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη 
εκπόνησή της και 

− ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

β) Την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας Έκθεσης σχετική µε την Οµάδα Μελέτης του 
φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» της παραγράφου 21.7.3 της Προκήρυξης. 

Στην αξιολόγηση λήφθηκαν κυρίως υπόψη: 

− ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για την κάλυψη του αντικειµένου του έργου από πλευράς 
αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης 
κατηγορίας µελέτης να διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής 
στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά. 

− ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (µόνιµες ή 
περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους υποψήφιους και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών 
µεταξύ των µελών της οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον 
διαγωνιζόµενο στην Οµάδα Μελέτης στελεχιακό δυναµικό4 πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που 
κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση. 

− ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την εκπόνηση της 
µελέτης. 

− ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα5 και σε σχέση µε παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις 
µελετών. 

Η αξιολόγηση έγινε µε βάση την ακόλουθη φθίνουσα εκφραστική κλίµακα: 

Άριστος, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, πολύ καλός, αρκετά καλός, καλός, αρκετά 
ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, σχετικά ικανοποιητικός, µέτριος, πολύ µέτριος, κακός. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

To διαγωνιζόµενο µελετητικό σχήµα µε Α/Α  1 

� ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - 
" ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

παρουσιάζει: 

                                            
4 Η Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε 
τον όρο βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη. 
5 ∆υσµενώς αξιολογούνται τόσο ο ανεπαρκής αριθµός µελών της οµάδας σε σχέση µε το µέγεθος του έργου, όσο και ο 
υπερβολικός αριθµός µελών. Επισηµαίνεται ότι οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµού πρέπει να προσέχουν ώστε να αξιολογούν όπως 
ορίζεται σε σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩ∆Ε (π.χ. Ε1/2007), τη συµµετοχή σε οµάδες µελετών διαγωνιζοµένων, προσώπων 
που απαγορεύεται η συµµετοχή τους από το πνεύµα και το γράµµα του Ν. 3316/2005, όπως άτοµα τα οποία απασχολούνται µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε αναθέτουσες αρχές, µελετητές µε δέσµευση του πτυχίου τους σε γραφείο που δεν µετέχει στο 
διαγωνισµό κ.λ.π. 
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1ο Κριτήριο 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, µε 
αναλυτική, πλήρη και σαφή καταγραφή τους και µε εµφανή την πολύ καλή γνώση της 
περιοχής και των συνθηκών του έργου. Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και 
ορθότητας του σχολιασµού των αντικειµένων της µελέτης και ιδιαίτερα τεκµηριωµένη η 
επισήµανση των προβληµάτων, µε εµφανή επιρροή της ενασχόλησής του ως ανάδοχος των 
προκαταρκτικών µελετών στην ωρίµανση του έργου. Πάρα πολύ καλός ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιµετώπισή τους. 

2ο Κριτήριο 

α΄ Υποκριτήριο 

Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, µε ανά µελέτη περιγραφή των δραστηριοτήτων για την 
κάλυψη των απαιτήσεων και απλή αναφορά στην περιγραφή αξιοποίησης του διατιθέµενου 
εξοπλισµού/λογισµικού. Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών 
διαδικασιών παραγωγής της µελέτης, µε αναφορά στις προβλεπόµενες εσωτερικές 
διαδικασίες για την παραγωγή της µελέτης µε σύστηµα διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου. 
Αρκετά καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του 
προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις 
προβλεπόµενες προθεσµίες, µε απλή και συνοπτική παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας 
των δραστηριοτήτων εκπόνησης της µελέτης, χρονοδιάγραµµα όµοιο του φακέλου του 
έργου, καθώς και σαφής αναφορά σε τριάντα (30) προηγούµενες συµβάσεις  που 
εφαρµόστηκε επιτυχώς η µεθοδολογία από το διαγωνιζόµενο σχήµα. 

β΄ Υποκριτήριο 

Αρκετά καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 
αντικειµένου του έργου. Αρκετά καλός ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, µε 
αξιοποίηση από το διαγωνιζόµενο στην Οµάδα Μελέτης στελεχιακού δυναµικού σε ικανό 
βαθµό πέραν του βασικού και αρκετά καλή αναφορά προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των 
µελών της Οµάδας Μελέτης σε αρκετές συµβάσεις. Αρκετά καλός ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος, µε σαφή αναφορά 
των στελεχών και παρουσίαση των καθηκόντων που αναλαµβάνουν για την εκπόνηση της 
µελέτης. Αρκετά καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας µελέτης 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και ιδιαίτερα του συντονιστή που 
εµφανίζει µεγάλη εµπειρία σε µεγάλο αριθµό συµβάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή βαθµολόγησε την «Τεχνική Προσφορά» του 
διαγωνιζόµενου, αφού έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στην παράγραφο 22.1.1 του 
άρθρου 22 της οικείας Προκήρυξης, δηλαδή: 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς 

� Το 1ο κριτήριο βαθµολογείται µε βαθµό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 
100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 60 απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η βαρύτητα του 1ου κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζόµενου ορίζεται 
σε Β1=35%. 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς 

Το κριτήριο αυτό συντίθεται από δύο υποκριτήρια (α΄ και β΄): 
α΄ Υποκριτήριο 

� Το α΄ υποκριτήριο βαθµολογείται µε βαθµό U2Α που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό 
από 1 έως 100. 
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β΄ Υποκριτήριο 
� Το β΄ υποκριτήριο βαθµολογείται µε βαθµό U2Β που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό 

από 1 έως 100. 
� Η βαθµολογία του 2ου κριτηρίου προκύπτει ως: U2 = 40%*U2A + 60%*U2B. 

Η βαρύτητα του 2ου κριτηρίου είναι Β2=40%. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο 
αυτό βαθµό κάτω του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Συνολική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
� Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

UΤ.Π.= (U1*B 1 + U2*B2) / 0,75 > 60 
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον: 
α) οι βαθµολογίες στα επιµέρους κριτήρια είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες 
και 
β) η σταθµισµένη βαθµολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 µονάδες. 
 
Η βαθµολογία της «Τεχνικής Προσφοράς» του διαγωνιζόµενου σχήµατος φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βαθµολογία Υποκριτήριο Βαθµολογία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1ου 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

U2Α U2Β 2ου 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

UΤ.Π.= 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

U1 (0,40xU2A+0,60xU2B=)  U2 (U1x0,35+U2x0,4)/0,75(>60) 

1.  

ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - 
" ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

92 87 84 85,20 88,37 

 
Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Πίνακα, η «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζοµένου 
σχήµατος κρίνεται παραδεκτή στο σύνολό της, δεδοµένου ότι η συνολική (σταθµισµένη) 
βαθµολογία της «Τεχνικής Προσφοράς» υπερβαίνει τις 60 µονάδες της 100βάθµιας 
κλίµακας, όπως καθορίζονται στο προαναφερόµενο άρθρο 22 της οικείας Προκήρυξης. 

Το παρόν Πρακτικό ΙΙ να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
Ιωάννινα,  12  Απριλίου  2012 

11. Το Πρακτικό ΙΙΙ/25-04-2012 (έλεγχος οικονιµικών προσφορών) της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (αντίγραφο 
συνηµµένο στην κατωτέρω, από 07-05-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 40328/1525/08-05-2012 στον φάκελο 
7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙΙ  
της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης: 

«Μελέτες Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου» 

 

Την Τετάρτη 25-04-2012 και ώρα 10:00 οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
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1.Γρηγόριος Χριστοφ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χηµικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., ως 
Πρόεδρος,  

2.Γεώργιος Κων. ΣΥΛΑΚΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός στην ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
ως µέλος, 

3.Κωνσταντία Παύλου ΤΣΙΟΤΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως 
Εκπρόσωπος ΤΕΕ Τµήµατος Ηπείρου, 
ως µέλος,  

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτες 
Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 3/87/30-01-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και µε την 
παρουσία της γραµµατέως της Επιτροπής Ελένης Αλεξ. ΣΑΜΑΡΑ, ∆ιοικητικός στη 
∆.Τ.Ε./Π.Η., συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβούµε στο άνοιγµα των φακέλων των 
«Οικονοµικών Προσφορών», τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών, καθώς και τον 
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας προσφοράς «Τεχνικών Προσφορών» των 
διαγωνιζοµένων. 

Προς τούτο προηγήθηκε έγκαιρη (19-04-2012) Πρόσκληση-Ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής διαγωνισµού που εστάλη µε fax σε όλους του ενδιαφερόµενους, για δηµόσια 
συνεδρίαση στις 25-04-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
(Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα) προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
διαγωνιζοµένων µελετητικών σχηµάτων - που οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές σύµφωνα µε το από 12-04-2012 Πρακτικό ΙΙ - µε το άνοιγµα των φακέλων, τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των «Οικονοµικών Προσφορών», καθώς και τον προσδιορισµό 
της πλέον συµφέρουσας προσφοράς, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4. παρ. 5 του 
Τεύχους Προκήρυξης. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα και µε το από 12-04-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής 
διαγωνισµού στην εν λόγω φάση συνεχίζει ένας (1) διαγωνιζόµενος του οποίου η τεχνική 
προσφορά του κρίθηκε και παραδεκτή. 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς παρελήφθη από ερµάριο του γραφείου του 
Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισµού, στο οποίο είχαν κλειδωθεί για φύλαξη οι 
Οικονοµικές Προσφορές κατά την 1η φάση (άνοιγµα προσφορών) προς επόµενη χρήση. 

Η Επιτροπή διαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του τεύχους 
Προκήρυξης, άνοιξε την Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου µελετητικού σχήµατος 
που η Τεχνική Προσφορά του κρίθηκε παραδεκτή σύµφωνα µε το από 12-4-2012 Πρακτικό 
ΙΙ και συνεπώς πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην περαιτέρω 
διαδικασία και µονόγραψε το περιεχόµενο του φακέλου. 

Το περιεχόµενο του φακέλου καταχωρήθηκε στον ακόλουθο Πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του Τεύχους Προκήρυξης) 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

µελετητικού σχήµατος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(σε €) 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

(%) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

µελετητικού σχήµατος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(σε €) 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 

(%) 

1. 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - 
" ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

267.504,02 40,00 

Ακολούθως η Επιτροπή διαγωνισµού εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία του φακέλου της 
«Οικονοµικής Προσφοράς» λαµβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 4 της οικείας 
Προκήρυξης σύµφωνα µε την οποία: 

«… Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. Παραδεκτές είναι οι 
οικονοµικές προσφορές, εφόσον: 

α) ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη του 
διαγωνισµού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής. 

β) Είναι συνταγµένες όπως ορίζει η παρ. 21.86 της παρούσας (σ.σ. Τεύχος Προκήρυξης)…» 

Οι ενέργειες, οι διαπιστώσεις και τα αντίστοιχα συµπεράσµατα της Επιτροπής διαγωνισµού 
κατά τη φάση ελέγχου του φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς» σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες απαιτήσεις καταγράφονται παρακάτω: 

1. κατά την αποσφράγιση του υπόψη φακέλου του διαγωνιζόµενου µελετητικού 
σχήµατος διαπιστώθηκε ότι αυτός περιείχε συµπληρωµένο το χορηγούµενο από την 
Αναθέτουσα Αρχή Έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, 

2. η Οικονοµική Προσφορά φέρει τις απαραίτητες εξουσιοδοτηµένες υπογραφές και έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, 

3. δεν διαπιστώθηκε αναντιστοιχία ολόγραφων και αριθµητικών τιµών, 

4. διαπιστώθηκε λογιστικό λάθος στην στρογγυλοποίηση του δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου του αθροίσµατος των προσφεροµένων τιµών το οποίο διορθώθηκε µε κόκκινο 
µελάνι από την Επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 8 του Τεύχους 
Προκήρυξης. Η εν λόγω διόρθωση εντάσσεται στα επιτρεπόµενα πλαίσια των 
διατάξεων του Τεύχους Προκήρυξης και δεν επηρέασαν την οµαλή εξέλιξη της 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

                                            
1  «Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο 

προσφοράς συµπληρωµένο χειρόγραφα µε στυλό διαρκείας µπλε ή µαύρου χρώµατος.  
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται: 
α) από τον ίδιο το µελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και  
γ) σε περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα 
κοινό εκπρόσωπο.  
Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο του 
διαγωνιζοµένου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 
Η προσφερόµενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται µόνο ανά κατηγορία µελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως 
επί ποινή αποκλεισµού. 
Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το σύνολο της σύµβασης, το ποσοστό έκπτωσης: α) 
τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία µελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική 
προσφερόµενη τιµή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό6) επί της προεκτιµώµενης 
αµοιβής, µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Υπενθυµίζονται  οι επισηµάνσεις της παρ. 11.3 του παρόντος. 
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε αθροίσµατα και γινόµενα καθώς και λάθη 
στην στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης 
ανά κατηγορία, προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς.» 
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Κατόπιν τούτων η εξεταζόµενη Οικονοµική Προσφορά κρίθηκε παραδεκτή και ακολούθησε 
η βαθµολόγησή της, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρου 22 παρ. 1.2 του ο Τεύχους 
Προκήρυξης σύµφωνα µε την οποία: 

«22.1.2. Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς 

Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή, κατά το άρθρο 4 § 5 της παρούσας 
προκήρυξης, σε εκατονταβάθµια κλίµακα. 

Η  βαρύτητα της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%  

Η βαθµολογία UΟ.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της χαµηλότερης 
υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονοµική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής:  

UO.Π. = 100 x ΟΠmin / ΟΠ, 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων των οποίων οι Τεχνικές 
Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.» 

Σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ  1  (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ως χαµηλότερη υποβληθείσα Οικονοµική Προσφορά (ΟΠmin) προκύπτει η: 

ΟΠmin = 267.504,02 € 

Με βάση τα παραπάνω, το προκύπτον αποτέλεσµα της βαθµολογίας Οικονοµικής 
Προσφοράς του διαγωνιζόµενου µελετητικού σχήµατος φαίνεται στην στήλη UO.Π. (5) του 

επόµενου ΠΙΝΑΚΑ  2 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

Ακολούθως η Επιτροπή διαγωνισµού προχώρησε στον υπολογισµό της σταθµισµένης 
βαθµολογίας της προσφοράς για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας - από 
οικονοµική άποψη - προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 22 του 
Τεύχους Προκήρυξης σύµφωνα µε την οποία: 

«22.2 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς  

H σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:  

U = UΤ.Π. * 75% + UΟ.Π. * 25% 

(σ.σ. όπου UΤ.Π. η Συνολική Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς εκάστου διαγωνιζοµένου σχήµατος 
σύµφωνα µε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της 29-6-2009.) 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη 
µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων προσφορών, ως πλέον 
συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς.» 

Με βάση τα παραπάνω, το προκύπτον αποτέλεσµα της σταθµισµένης βαθµολογίας της 
Προσφοράς του διαγωνιζόµενου µελετητικού σχήµατος φαίνεται στην στήλη U (6) του 

επόµενου ΠΙΝΑΚΑ  2  (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(σύµφωνα µε την παρ. 1.2 & 2 του άρθρου 22 του Τεύχους Προκήρυξης) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οικον. Προσφορά 
(σε €) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Βαθµ/για 
Οικον/κης 
Προσφορας 

Σταθµισµένη 
Βαθµολογία 

UΤ.Π. ΟΠi UΟ.Π.= U= 
Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

µελετητικού σχήµατος 
(από Πρακτικό 

ΙΙ) 

(από Πίνακα  1) 

(ΟΠmin=267.504,02) 
100xΟΠmin/ΟΠi UΤ.Π.x0,75+UΟ.Π.x0,25 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - 

88,37 267.504,02 100,00 91,28 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οικον. Προσφορά 
(σε €) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Βαθµ/για 
Οικον/κης 
Προσφορας 

Σταθµισµένη 
Βαθµολογία 

UΤ.Π. ΟΠi UΟ.Π.= U= 
Α/Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

µελετητικού σχήµατος 
(από Πρακτικό 

ΙΙ) 

(από Πίνακα  1) 

(ΟΠmin=267.504,02) 
100xΟΠmin/ΟΠi UΤ.Π.x0,75+UΟ.Π.x0,25 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
" ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

 
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε βάση τα στοιχεία του τελευταίου ΠΙΝΑΚΑ 2 - που παρουσιάζει 
την σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς - και σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 («∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης») και το άρθρου 22 παρ. 2 («Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς») του Τεύχους Προκήρυξης, διαπιστώνει ότι το διαγωνιζόµενο 
µελετητικό σχήµα µε Α/Α 1 συγκέντρωσε την µέγιστη (και µοναδική) σταθµισµένη 
βαθµολογία (U=91,28) και ως εκ τούτου υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά [ΟΠ1 = 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ)] παρέχοντας µέση τεκµαρτή έκπτωση 
40,00% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της Υπηρεσίας. 

 

Κατόπιν τούτων και σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του οικείου Τεύχους Προκήρυξης, 
η Επιτροπή διαγωνισµού 

ε ι σ η γ ε ί τ α ι  

την ανάθεση της σύµβασης της µελέτης «Μελέτες Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου» στο διαγωνιζόµενο µελετητικό σχήµα µε Α/Α 1: 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ: "" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - 
"ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ" 

Το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε./Π.Η. (Πλατεία 
Πύρρου 1). 

Ιωάννινα, 25 Απριλίου  2012 

 

12. Την από 07-05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 40328/1525/08-05-2012 
στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία, λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω 
αριθµ. ΙΙ και ΙΙΙ Πρακτικά, και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατ΄αυτών, 
εισηγείται: «Την ανάθεση της σύµβασης: «Μελέτες Κατασκευής Μονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 445.840,03€ (πλέον Φ.Π.Α.) στο διαγωνιζόµενο µελετητικό 
σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], διότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη του διαγωνισµού, µε 
ποσό οικονοµικής προσφοράς διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ 
και δύο λεπτά (267.504,02€) χωρίς Φ.Π.Α. και µέση τεκµαρτή έκπτωση 40,00% επί της 
προεκτιµώµενης αµοιβής της Υπηρεσίας.» 
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13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επεσήµαναν ότι για τη διαδικασία του διαγωνισµού, 
κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους στις αριθµ. 8/274/14-03-2012 και 8/275/14-03-2012 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/478/11-05-2012) 

Έγκριση των αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικών 

Α) Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 (το οποίο ολοκληρώθηκε την 12-04-2012) Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία 
περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, προεκτιµώµενης  
αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, προέβη στον 
έλεγχο του φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς», του διαγωνιζοµένου σχήµατος ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], που πληροί τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της ως άνω 
«Τεχνικής Προσφοράς», κατέγραψε τη βαθµολογία στο σχετικό πίνακα (ανωτέρω υπό στ. 10) 
και την έκρινε παραδεκτή στο σύνολό της, δεδοµένου ότι η συνολική (σταθµισµένη) 
βαθµολογία της «Τεχνικής Προσφοράς» (ήτοι 88,37 µον.) υπερβαίνει τις 60 µονάδες της 
100βάθµιας κλίµακας, όπως καθορίζονται στο προαναφερόµενο άρθρο 22 της οικείας 
Προκήρυξης. 

Β)  Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, προεκτιµώµενης  αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο του φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς» του 
ανωτέρω διαγωνιζοµένου σχήµατος, του οποίου η τεχνική προσφορά του κρίθηκε και 
παραδεκτή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση και βαθµολόγηση της «Οικονοµικής 
Προσφοράς» και στον υπολογισµό της σταθµισµένης βαθµολογίας της προσφοράς για τον 
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας - από οικονοµική άποψη - προσφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 22 του Τεύχους Προκήρυξης και κατέγραψε το αποτέλεσµα στο 
σχετικό πίνακα 2 (ανωτέρω υπό στ. 11).  

Η Επιτροπή διαγωνισµού µε βάση τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 2 - που παρουσιάζει την 
σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς - και σύµφωνα µε το άρθρο 
12 («∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης µελέτης – Κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης») και το άρθρου 22 παρ. 2 («Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς») του Τεύχους Προκήρυξης, διαπίστωσε ότι το διαγωνιζόµενο 
µελετητικό σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"] 
συγκέντρωσε την µέγιστη (και µοναδική) σταθµισµένη βαθµολογία (U=91,28) και ως εκ τούτου 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά [ΟΠ1 = 267.504,02 € 
(χωρίς ΦΠΑ)] παρέχοντας µέση τεκµαρτή έκπτωση 40,00% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
της Υπηρεσίας. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», 
προεκτιµώµενης  αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/01-03-2012, 
ΙΙ/04-04-2012 (το οποίο ολοκληρώθηκε την 12-04-2012) και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της 
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Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στο µελετητικό σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], επειδή υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
προκήρυξη του διαγωνισµού, µε ποσό 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ) και µέση τεκµαρτή έκπτωση 
40,00% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε 
Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, προεκτιµώµενης αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.), και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο µελετητικό σχήµα 
["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - 
""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό 
προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ).  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν στη µελέτη του θέµατος, 
σηµειώνοντας ότι διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία 
κατέθεσε ολοκληρωµένη πρόταση για τη διαχείριση των αποβλήτων, στη σχετική αριθµ. 
2/4/31-1-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το 
πρόβληµα των απορριµµάτων µπορεί να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα µόνο µέσα από 
ένα Εθνικό Σχέδιο ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο 
Κρατικό Φορέα, µε βάθρο το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των 
αποβλήτων, µε κεντρικούς δηµόσιους πόρους και µε προτεραιότητες: 
• Την  πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων. 
• Την προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. 
• Την ορθολογική µεταφορά µέσω σταθµών µεταφόρτωσης.  
• Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών. 
• Την επιλογή κατάλληλου µίγµατος σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας. 
• Την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδοµών. 
 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται φυσικά µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Η 
ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
κατασκευών που θα υλοποιεί τα αναγκαία δηµόσια έργα υποδοµής. Αντίστοιχη 
εξειδίκευση να γίνει σε Περιφερειακό Επίπεδο.» 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου «Μετατοπίσεις – 
επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του νοµού», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων 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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/04-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», µε προϋπολογισµό € 
2.200.000,00 και πίστωση € 60.000,00 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 40370/1528/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
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αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 1/6/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
έχουν ήδη κατανεµηθεί σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου 3.659,98 € και αποµένει 
αδιάθετο υπόλοιπο προς κατανοµή 56.340,08 €. Με την παρούσα εισήγηση η Υπηρεσία 
προτείνει, σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου την έγκριση συνολικής δαπάνης  47.678,60 
€ ως ο συνηµµένος πίνακας, για εξόφληση υποχρεώσεων προηγούµενων ετών, βάσει 
και του συνηµµένου στην εισήγηση, αριθ, πρωτ. 1028/30-04-2012 εγγράφου της ∆ΕΗ, 
∆ΠΠ-Η / Περιοχής Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/479/11-05-2012) 

Εγκρίνει την κατανοµή συνολικού ποσού € 47.678,60 σε βάρος της πίστωσης του γενικού 
κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, για την εξόφληση 
υποχρεώσεων προηγούµενων ετών, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Επέκταση δικτύου στην περιοχή 
"Πνάσοβο" Τ∆ Αγίας Τριάδας ∆.∆ Αγίου 
∆ηµητρίου ∆. ∆ωδώνης 

3.850,67 Β’ ∆ΟΣΗ 

2 
Επέκταση δικτύου και ηλεκτροδότηση 
παρεκκλησίου Προφήτη Ηλία Τ.∆. 
Ελεούσας 

2.309,35 Β’ ∆ΟΣΗ 

3 
Επέκταση δικτύου στη θέση 
"∆ραγατσούρα" στο Τ.∆. Επισκοπικού 

2.165,67 Β’ ∆ΟΣΗ 

4 
Ηλεκτροδότηση Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
Τ.∆. Βλαχάτανου 

7.204,90 Γ' ∆ΟΣΗ 

5 
Ηλεκτροδότηση Ι.Ν. Αγ. Τριάδας στο Τ.∆. 
Λύγγου 10.367,40 Γ' ∆ΟΣΗ 

6 
Ηλεκτροδότηση Ι.Μ. Βισοκού στο Τ.∆. 
Καλουτάς 

10.909,07 Γ' ∆ΟΣΗ 

7 
Ηλεκτροδότηση γηπέδου και Ι.Ν. Αγ. 
Μαρίνας στο Τ.∆. Κόντσικας 

5.139,83 Γ' ∆ΟΣΗ 

8 
Επέκταση δικτύου στη θέση «Κακαβέικα» 
στο ∆.∆. Μάζιας του ∆ήµου Περάµατος 

2.385,06 Γ' ∆ΟΣΗ 

9 
Επέκταση δικτύου και ηλεκτροδότηση του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. 
Λιγκιάδων του ∆ήµου Περάµατος 

3.346,65 Γ' ∆ΟΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 47.678,60  

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 

την κατανοµή των έργων, οφειλών, δαπανών κλπ και στη σχετική αριθµ. 3/13/28-03-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, περί κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

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

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου 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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 3/13/04-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», µε προϋπολογισµό € 37.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 40370/1528/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία  
εισηγείται την εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07, µε σύνταξη µελέτης και τεχνικών 
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προδιαγραφών από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Η. Επίσης στην εισήγηση 
επισυνάπτεται και η σχετική µελέτη, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου,  
τόνισε ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου του θέµατος, το οποίο 
γίνεται επίκαιρο λόγω και των πρόσφατων πληµµυρών, όµως αυτό ακριβώς το γεγονός 
επαναφέρει την αναγκαιότητα για συνολική αντιµετώπιση µε ενιαίο τρόπο, των 
προβληµάτων όλων των ΤΟΕΒ και ειδικότερα του ΤΟΕΒ Χαµηλής Ζώνης Σκάλας 
Φιλιατών ΠΕ Θεσπρωτίας, που επίσης έχουν επηρεαστεί από τις πληµµύρες. Σηµείωσε 
επίσης ότι το θέµα για τη συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων όλων των ΤΟΕΒ και 
την αναγκαιότητα για χρηµατοδότησή τους, έχει τεθεί και στην αριθµ. 20/524/19-07-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/480/11-05-2012) 

Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας 
Φιλιατών», µε προϋπολογισµό € 37.000,00 µε ΦΠΑ, µε τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και  

Εγκρίνει τη µελέτη και τεχνικές προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, 
τιµολόγιο µελέτης) του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 33 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου 
Βασιλικής Βασιλείου, µέχρι την 30-07-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37722/3746/27-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 39555/1463/04-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 27-04-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-07-2012 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα για την αποπεράτωση των εργασιών και την τακτοποίηση 
των εγγράφων. Επίσης η Υπηρεσία αναφέρει ότι Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί όλες οι 
προβλεπόµενες εργασίες, εκτός της λιθεπένδυσης του χαγιατιού. Το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των εργασιών ανέρχεται σε 93% ενώ έχει γίνει η τελική επιλογή του υλικού 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 34 - 

επένδυσης από τους εµπλεκόµενους φορείς και ο ανάδοχος µπορεί άµεσα να 
προχωρήσει στην εκτέλεση της υπολειπόµενης εργασίας. Επειδή οι λόγοι που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιµοι, η Υπηρεσία εισηγείται την 
χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-07-2012 µε 
αναθεώρηση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/481/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου Βασιλικής 
Βασιλείου, µέχρι την 30-07-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα λόγω 
της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές, αριθµ. 14/321/26-05-2011 και 37/1095/23-12-2011 αποφάσεις της 
Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, 
και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο 
µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν 
Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές 
δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
8/142/28-03-2011 14/321/26-05-2011 και 37/1095/23-12-2011αποφάσεις της Ο.Ε. µε τις 
οποίες δόθηκαν προηγούµενες παρατάσεις, τονίζοντας καταρχήν ότι είναι η έκτη κατά 
σειρά παράταση που δίνεται για το συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας 
Ζητούνη Ε∆Ε , µέχρι την 30-06-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 29247/3008/02-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 39557/1464/04-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 29-03-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-06-2012 λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους χειµερινούς µήνες και είχαν σαν αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου. Επειδή  οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση 
του αναδόχου είναι βάσιµοι, η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση της παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-06-2012 µε αναθεώρηση.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/482/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά», αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική, αριθµ. 37/1100/23-12-2011 απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι 
ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ 
αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή 
πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν ήδη δοθεί πολλές παρατάσεις και θα έπρεπε να είχε ήδη 
ολοκληρωθεί. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης 
Τ.∆. ∆οβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-06-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37439/3715/02-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 39559/1465/04-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 27-04-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-06-2012 λόγω 
των έντονων καιρικών φαινοµένων και βροχοπτώσεων που επικράτησαν τους στην 
περιοχή και είχαν σαν αποτέλεσµα την καθυστέρηση των εργασιών του έργου. Επειδή  
οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιµοι, η Υπηρεσία 
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εισηγείται την χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-
06-2012 µε αναθεώρηση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/483/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. ∆οβλάς», 
αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης για την 
ολοκλήρωση των εργασιών.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές, αριθµ. 21/572/26-07-2011 και 37/1094/23-12-2011 αποφάσεις της 
Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, 
και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο 
µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν 
Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές 
δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν ήδη δοθεί πολλές παρατάσεις και θα έπρεπε να είχε ήδη 
ολοκληρωθεί. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. 
Λάµπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 31-08-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38349/3804/04-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 40074/1489/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 06-04-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-08-2012 επειδή κατά τους 
χειµερινούς µήνες επικράτησαν δυσµενείς καιρικές συνθήκες (παγετός, χιόνια, 
παρατεταµένες βροχοπτώσεις), µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εκτέλεση των 
εργασιών. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση 
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παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 31-08-2012 µε αναθεώρηση, η 
οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/484/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. Λάµπρης 
Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 31-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 17-09-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37909/3759/08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 40783/1539/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 30-04-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 17-09-2012 επειδή κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα επικράτησαν στην περιοχή κακές καιρικές συνθήκες µε αποτέλεσµα 
για 120 µέρες να µην εκτελεσθούν εργασίες. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους η 
Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου ήτοι 
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µέχρι την 17-09-2012 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του έργου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/485/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους Βρυσοχωρίου», 
αναδόχου Αντώνη Καφτάνη, µέχρι την 17-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δεδοµένου ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ 
επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 43 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-09-2012.  

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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39452/3900/08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 40786/1540/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 04-05-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2012 επειδή για τις εργασίες 
που αφορούν την στερέωση και καθαρισµό των αγιογραφιών, απαιτείται να 
χρησιµοποιούνται υλικά σε όχι χαµηλές θερµοκρασίες (δεν γίνονται εργασίες µε µεγάλη 
υγρασία), µε αποτέλεσµα κατά την διάρκεια των χειµερινών µηνών να µην εκτελούνται 
εργασίες. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση 
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παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου ήτοι µέχρι την 30-09-2012 µε αναθεώρηση, 
η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/486/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δεδοµένου ότι για την 

κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ 
επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για αναγόµωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η 
∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4087/27-04-2012-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38046/1410/30-04-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την αναγόµωση οχτώ (8) 
πυροσβεστήρων του κτιρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α που στεγάζεται η ∆/νση 
∆/θµιας Εκκπ/σης Ν. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/487/11-05-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 88,00 µε ΦΠΑ, για την αναγόµωση οχτώ (8) 
πυροσβεστήρων του κτιρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α που στεγάζεται η ∆/νση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).    
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 47 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικολάου Ματσόπουλου και Αναστασίας Τούλη, στη 
Θεσσαλονίκη για την συµµετοχή τους στο σεµινάριο που διοργανώνει το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε θέµα «Εκπαίδευση ελεγκτών µετρικών οργάνων» από 
9-5-2012 έως 10-5-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
1596/04-05-2012 και 1595/04-05-2012 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 39562/1467/04-
05-2012 και 39561/1466/04-05-2012 αντίστοιχα στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση των υπαλλήλων Νικολάου 
Ματσόπουλου και Αναστασίας Τούλη, στη Θεσσαλονίκη για την συµµετοχή τους στο 
σεµινάριο που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε θέµα «Εκπαίδευση 
ελεγκτών µετρικών οργάνων» από 9-5-2012 έως 10-5-2012. 

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

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 48 - 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης των υπαλλήλων 
Νικολάου Ματσόπουλου και Αναστασίας Τούλη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 27-04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/488/11-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικολάου Ματσόπουλου και Αναστασίας Τούλη, στη 
Θεσσαλονίκη για την συµµετοχή τους στο σεµινάριο που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε θέµα «Εκπαίδευση ελεγκτών µετρικών οργάνων» από 9-5-2012 έως 
10-5-20122, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 240,00 (€ 120,00 έκαστος) για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 350, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36132/262/09-05-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40705/1535/09-05-2011 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις 
εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος την 22-05-2012 και στην οποία θα 
συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τη συνεργασία του ∆ήµου Ιωαννιτών και της 
Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 
1.500,00 πλέον Φ.Π.Α., έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών , 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α.. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/489/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την κάλυψη των εξόδων για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν την 20-05-2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, µε τη συνεργασία του ∆ήµου Ιωαννιτών και της 
Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και περιλαµβάνουν παρουσίαση ντοκιµαντέρ, 
δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. 

Η δαπάνη περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών , 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α.. η δε συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων στην εκδήλωση γίνεται βάσει της την αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι η οργάνωση και τέλεση 
της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και ιστορικών γεγονότων, 
υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής που οφείλουµε στα θύµατα της 
µικρασιατικής και ποντιακής καταστροφής.  Η αφύπνιση της εθνικής µας συνείδησης, αλλά και 
το ιερό χρέος απέναντι στους Έλληνες του Πόντου, να εναντιωνόµαστε σε κάθε είδους 
θηριωδία, που έχει ως στόχο την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38702/275/02-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 38746/1450/02-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης « …. µε το 1ο Γυµνάσιο Άρτας της συµµετοχής του 
στη Μαθητιάδα στην Πρώτη Σερρών που θα διεξαχθεί από 11 έως 15 Μαΐου 2012. Η ΠΕ 
Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί άκρως σηµαντική τη συµµετοχή των 
µαθητών της περιοχής µας στη Ι’ Μαθητιάδα καθώς επίσης και τη δυνατότητα διαφήµισης 
της Περιφερειακής Ενότητάς µας µέσα και από το περίπτερο µε εκθέµατα από την ευρύτερη 
περιοχή της Άρτας που θα υπάρχει στο χώρο της διοργάνωσης. Παρακαλούµε να 
εγκρίνετε πίστωση ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) µε το ΦΠΑ που αφορά τη δαπάνη 
µετακίνησης των µελών της αποστολής από και προς την Πρώτη Σερρών για τη συµµετοχή 
τους στη Ι’ Μαθητιάδα καθώς και τη διαµονή τους στην Πρώτη Σερρών. Οι υπόλοιπες 
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δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η 
πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες σχέσεις».». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/490/11-05-2012) 

− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε το 1ο Γυµνάσιο 
Άρτας, της συµµετοχής του στη Μαθητιάδα στην Πρώτη Σερρών που θα διεξαχθεί από 
11 έως 15 Μαΐου 2012. Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης θεωρεί 
άκρως σηµαντική τη συµµετοχή των µαθητών της περιοχής στη Ι’ Μαθητιάδα καθώς 
επίσης και τη δυνατότητα διαφήµισης της Περιφερειακής Ενότητάς µέσα και από το 
περίπτερο µε εκθέµατα από την ευρύτερη περιοχή της Άρτας που θα υπάρχει στο χώρο 
της διοργάνωσης. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 600,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες σχέσεις»), που αφορά µέρος της δαπάνης µετακίνησης των µελών της 
αποστολής από και προς την Πρώτη Σερρών για τη συµµετοχή τους στη Ι’ Μαθητιάδα 
καθώς και τη διαµονή τους στην Πρώτη Σερρών, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής 
της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε. 
Άρτας, Σωτηρίου Καραβασίλη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας στην Αθήνα από 17 έως 18-05-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 876/03-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39072/1456/03-05-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την 
µετακίνηση του υπαλλήλου Σωτηρίου Καραβασίλη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε 
θέµα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην Αθήνα από 17 έως 18-05-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/491/11-05-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του Σωτηρίου Καραβασίλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας στην Αθήνα από 17 έως 18-05-2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
133,06 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' 
φάση)», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - 
Θεοδώριανα (β' φάση)», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 1615/08-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ40367/1527/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 500.000,00 € για το έργο: 
«Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' 
φάση)». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του 
έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 396.162,52 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 500.000,00 
€. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1563/04-05-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/492/11-05-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης - 
ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 396.162,52 και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 500.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1615/08-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1563/04-05-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
δρόµου Σκοτωµένο – Καταρράκτης», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. Τζίκερας και ΣΙΑ 
ΟΕ».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1566/04-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40322/1523/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  Προγράµµατος 
ΠΙΝ∆ΟΣ, µε αρχικό προϋπολογισµό 300.000,00 €. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συνολικής 
δαπάνης 250.999,52€ µε Φ.Π.Α., συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις εργασίες οι οποίες 
προέκυψαν από ανωτέρα βία, βάση της αρ. πρωτ. Τ.Υ. 5321/10-11-08 απόφασης της 
∆.Τ.Υ.Ν.Α. Άρτας και οι οποίες παρελήφθησαν µε το από 01/11/2011 Πρωτόκολλο 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών, το οποίο εγκρίθηκε βάση της αρ. 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 58 - 

πρωτ. 4784/22-12-2011 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 
250.999,52 € µε το ΦΠΑ, επί πλέον 19.999,52 € της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ σηµειώνοντας 
ότι µε τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών µέσα στο ποσό της 
σύµβασης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/493/11-05-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόµου 
Σκοτωµένο – Καταρράκτης», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. Τζίκερας και ΣΙΑ ΟΕ», όπως 
αυτός συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
57 του Ν. 3669/08, για να περιλάβει για να συµπεριλάβει τις εργασίες οι οποίες προέκυψαν 
από ανωτέρα βία, βάση της αρ. πρωτ. Τ.Υ. 5321/10-11-08 απόφασης της ∆.Τ.Υ./Ν.Α. Άρτας 
και οι οποίες παρελήφθησαν µε το από 01/11/2011 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής των εργασιών, το οποίο εγκρίθηκε βάση της αρ. πρωτ. 4784/22-12-2011 
απόφασης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Ο ως άνω 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 250.999,52 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
19.999,52 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του 2ου (Τελικού και Τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου 
εταιρείας «KΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40651/721/09-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40703/1534/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Το έργο ήταν  ενταγµένο στο 
ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 ΣΑΝΑ Θεσπρωτίας 017/3 και οι πληρωµές του από τις 
πιστώσεις αυτές, έχουν φτάσει στο ποσό των 1.029.257,30 € (6ος Λογαριασµός). Λόγω 
λήξης του Προγράµµατος αυτού, µε την 9083/30-09-2009 Απόφαση της Ειδικής 
Υπηρεσίας του ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝ. & ΤΡΟΦ ∆ιαχείρισης, έχει ενταχθεί ως έργο «γέφυρα» στο. 
Π. Α. Α της Ελλάδας 2007-2013 και έχει εγγραφεί στην ΣΑΕ 081/8 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 60 - 

(Π.Κ.2005ΝΑ01730003). Ο παρών 2ος ΑΠΕ (Τελικός και Τακτοποιητικός) συντάσσεται 
λόγω διάλυσης της εργολαβίας, µετά από σχετική αίτηση της Αναδόχου (87568/2131/12-
12-2011 Απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου /∆/νση Τεχνικών Έργων, Τµήµα ∆οµών 
Περιβάλλοντος), λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσµίας. Συντάσσεται µε βάση την 
Τελική Επιµέτρηση του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την 9590/138/2-2-2012 Απόφαση  
Περιφέρειας Ηπείρου /∆/νση Τεχνικών Έργων/ Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος. Ο παρών 
2ος ΑΠΕ (τελικός τακτοποιητικός) και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, περιλαµβάνει εργασίες και νέες τιµές 
της µελέτης, που προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις της προµέτρησης και όχι σε  
αλλαγή φυσικού αντικειµένου ή πρόσθετες εργασίες. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. (τελικό 
τακτοποιητικό) όλες οι δαπάνες καθ΄ οµάδα εργασιών είναι µειωµένες. ∆εν γίνεται χρήση 
των απροβλέπτων δαπανών. Η δαπάνη για την αναθεώρηση είναι η οριστική, σύµφωνα 
µε την τελική επιµέτρηση εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου διαµορφώνεται σε 
1.830.769,02 €. Η µείωση της συνολικής δαπάνης του έργου είναι: 4.926.119,23 – 
1.830.769,02 = 3.095.350,21 € Για τον παρόντα ΑΠΕ έχουν εκδοθεί επίσης : Η µε αριθµό 
4694/4-4-2012 Απόφαση Προέγκρισής του από την ∆ιαχειριστική Αρχή (YΠ. ΑΓΡ.  ΑΝ. & 
ΤΡΟΦ.). Το µε αριθµό 3/3-5-2012 Πρακτικό Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της έγκρισής 
του. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, (Τελικού και Τακτοποιητικού) και του 
2ου ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτά συντάχθηκαν από την υπηρεσία µας και υπογράφηκαν από τον 
εκπρόσωπο της Ανάδοχου, στο ποσό των 1.830.769,02€, µε µείωση του συµβατικού 
αντικειµένου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/494/11-05-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Τελικό και Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας», του Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ µε 
κωδικό ΟΠΣΑΑ 110919, αναδόχου εταιρείας «KΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», όπως συντάχθηκαν 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, λόγω διάλυσης της εργολαβίας, στο ποσό των € 1.830.769,02 µε ΦΠΑ (€ 
1.516.557,65 πλέον ΦΠΑ € 314.211,37), ήτοι µε µείωση του συµβατικού αντικειµένου, 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 4694/04-04-2012 Απόφαση Προέγκρισης του 2ου ΑΠΕ από 
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007-2013» και βάσει της οµόφωνης γνωµοδότησης υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 
2ου ΠΚΤΜΝΕ, του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
περιλαµβάνεται στο αριθµ. 3/3-5-2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του. 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του 2ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποπεράτωση 
δρόµου Τσατσουλέικα – Κοκκινιά και των παρακαµπτηρίων αυτού», αναδόχου 
εταιρείας «Γ. Μπότσαρης και Σία Ο.Ε.».   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40688/723/09-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40763/1538/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 για την τακτοποίηση του τελικού ποσού της 
αναθεώρησης, την τελική αξία ασφάλτου και την διαφορά που προέκυψε λόγω της 
αλλαγής του ΦΠΑ σε 23%. Η προτεινόµενη είναι η τελική δαπάνη και παρουσιάζει 
υπέρβαση κατά 5.291,03  € σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ 
οριστικοποιείται  το οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
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του 2ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε 
οµόφωνα για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 1/05.03.2012 (θέµα 2ο) πρακτικό του 
και η αύξηση της δαπάνης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας 
Ηπείρου (απόφαση αριθµ.3/13/28-03-12). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/495/11-05-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο και Τελικό Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποπεράτωση δρόµου Τσατσουλέικα – Κοκκινιά και των παρακαµπτηρίων αυτού», 
αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης και Σία Ο.Ε.», όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για 
την τακτοποίηση του τελικού ποσού της αναθεώρησης, την τελική αξία ασφάλτου και την 
διαφορά που προέκυψε λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ σε 23%. 

Ο ως άνω 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 119.617,14 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά 
5.291,03  € σε σχέση µε τη συµβατική δαπάνη και για την έγκρισή του γνωµοδότησε 
οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας µε το αριθµ. 
1/05.03.2012 (θέµα 2ο) Πρακτικό του. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη, για την συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», που θα 
διεξαχθεί από 07 έως 09-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38744/2254/03-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε το αρ. πρωτ. 38878/1453/03-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση του υπαλλήλου Σπύρου 
Οικονοµίδη, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 
µε τίτλο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», που θα διεξαχθεί από 07 έως 09-05-2012. 

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

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου 
Σπύρου Οικονοµίδη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 27-
04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/496/11-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ 
Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α», που θα διεξαχθεί από 07 έως 09-05-2012, (αναχώρηση 
06-05-2012 και επιστροφή 10-05-2012), καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 120,73 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», που 
θα διεξαχθεί από 07 έως 11-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
38750/2255/03-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 38881/1454/03-05-2012 
στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση της υπαλλήλου ∆ήµητρας Μαχαιρά, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 
που θα διεξαχθεί από 07 έως 11-05-2012 στη Θεσσαλονίκη. 

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

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της υπαλλήλου 
∆ήµητρας Μαχαιρά, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 27-
04-2012.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/497/11-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», που θα 
διεξαχθεί από 07 έως 11-05-2012 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
276,48 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη από 16 έως 18-05-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας - Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3127/03-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39082/1458/03-05-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την 
µετακίνηση των υπαλλήλων Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την συµµετοχή 
τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη 
από 16 έως 18-05-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/498/11-05-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την συµµετοχή τους σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 16 έως 
18-05-2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 540,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και 
Αναδασµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα, για την συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ηµιουργία, Επεξεργασία 
και Ανάλυση Περιβαλλοντικών, Πολεοδοµικών & Χωροταξικών ∆εδοµένων Με τη 
Χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 
25-05-2012 στην Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3191/04-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 40030/1486/08-05-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την 
µετακίνηση του υπαλλήλου Χρήστου Τσίνα, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ηµιουργία, Επεξεργασία και Ανάλυση 
Περιβαλλοντικών, Πολεοδοµικών & Χωροταξικών ∆εδοµένων Με τη Χρήση Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-2012 στην 
Θεσσαλονίκη. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/499/11-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Χρήστου Τσίνα, υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπογραφίας, 
Εποικισµού και Αναδασµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή του 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ηµιουργία, Επεξεργασία και 
Ανάλυση Περιβαλλοντικών, Πολεοδοµικών & Χωροταξικών ∆εδοµένων Με τη Χρήση 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-2012 
στην Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 121,10 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Ελένης Μάστορα και Γεωργίου Σοφία για την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΕΚ∆∆Α, µε τίτλο «Εκπαίδευση Ελεγκτών Μετρικών Οργάνων», που θα 
διεξαχθεί από 09 έως 10-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε 
τα αριθµ. πρωτ. 552/07-05-2012 και 553/07-05-2012 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 
40031/1487/08-05-2012 και 40037/1488/08-05-2012 αντίστοιχα στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση των 
υπαλλήλων Ελένης Μάστορα και Γεωργίου Σοφία για την συµµετοχή τους σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆Α, µε τίτλο «Εκπαίδευση Ελεγκτών Μετρικών 
Οργάνων», που θα διεξαχθεί από 09 έως 10-05-2012 στη Θεσσαλονίκη. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης των υπαλλήλων 
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Ελένης Μάστορα και Γεωργίου Σοφία, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 27-04-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/500/11-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Ελένης Μάστορα και Γεωργίου Σοφία, 
στη Θεσσαλονίκη για την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆Α, µε τίτλο 
«Εκπαίδευση Ελεγκτών Μετρικών Οργάνων», που θα διεξαχθεί από 09 έως 10-05-2012, 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 350,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των 
ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και 
συµµετοχής σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 538/02-05-2012 και 
564/08-05-2012 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 38748/1451/02-05-2012 και 
40411/1529/08-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την 
έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και 
συµµετοχής σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών δαπανών, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/501/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, καθώς και 
τη συµµετοχή της στη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε 
Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:  

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τις δοµές 
αποκατάστασης ψυχικά ασθενών «Εστία», ηµερίδας µε θέµα «η αδικία που σκοτώνει», η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στην Πρέβεζα στις 12 Μαΐου 2012. 

Σκοπός  της  ηµερίδας είναι η αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα ψυχικής υγείας. 
Στόχος είναι να διερευνηθούν και να προβληθούν σύγχρονα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
σύγχρονες κοινωνίες. Το θέµα θα αναπτύξει και θα συζητήσει µε το κοινό ο κ. ∆ηµήτριος 
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Καραγιάννης, παιδοψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής. Μέσα από αυτήν την ηµερίδα ο γνωστός 
ψυχοθεραπευτής, µας εισάγει στα βαθύτερα αίτια της κατάθλιψης, ως αποτέλεσµα της αίσθησης 
αδικίας. Τραύµατα από το παρελθόν, µαταιώσεις προσδοκιών, απογοητεύσεις από πρόσωπα 
δηµιουργούν το πλαίσιο που πνίγει την ύπαρξη και αφαιρούν το δικαίωµα στην αυθεντική χαρά. Μας 
οδηγεί στην γνώση και κατανόηση των αιτιών της αίσθησης της αδικίας. Είναι η αισιόδοξη θέαση 
απεγκλωβισµού, όπου η συγχώρηση δεν αποτελεί ηθική επιταγή, αλλά ικανότητα που οδηγεί στην 
κατάκτηση της ελευθερίας µέσω της θαυµαστής υπέρβασης των φορτίων του παρελθόντος. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγοντας την 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να 
ενηµερωθεί για ευαίσθητα θέµατα, να βελτιώσει µε αυτό τον τρόπο τη συµπεριφορά του απέναντι σε 
αυτά και ενδεχοµένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια για θέµατα που τον αφορούν. Οι ∆οµές 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια του «Ψυχαργώ» από το 
Νοσοκοµείο της Πρέβεζας, αποτελούν µια πραγµατική εστία για τους ενοίκους τους οι οποίοι βίωσαν 
τον εγκλεισµό και τον ιδρυµατισµό. Ο Ξενώνας «Εστία» λειτουργεί στην Πρέβεζα απ’ τις 3 Ιουλίου 
2000, ενώ από το φθινόπωρο του 2004 ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα δύο Προστατευόµενα 
∆ιαµερίσµατα. Κατόρθωσαν µέσα σε αυτά τα χρόνια, µε την δράση τους να γίνουν ένα σηµαντικό 
κοµµάτι της πόλης, την οποία συνεχώς ευαισθητοποιούν και ενηµερώνουν µέσα από υψηλού  
επιπέδου εκδηλώσεις, επιστηµονικές αλλά και πολιτιστικές, σε θέµατα ψυχικής υγείας 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.100,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για εκτυπώσεις προσκλήσεων και αφισών, αµοιβή οµιλητή που 
περιλαµβάνει και µετακίνηση, διανυκτέρευση, δείπνο, µπουφέ για το κοινό, δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012 (Έργο «∆απάνη 
για τη διοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας ηµερίδων, συνεδριών κ.λ.π. εκδηλώσεων). 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των εκδηλώσεων εορτασµού 
της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, Ο φετινός εορτασµός θα γίνει στις 20 
Μαΐου 2012, ηµέρα Κυριακή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 99/1994  
(ΦΕΚ 78/Α/1994) και βάσει της αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

Με το Ν. 2193/94  (ΦΕΚ  32/Α/94)  η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ηµέρα µνήµης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Ο Πανελλαδικός αυτός εορτασµός έχει σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα και να 
υπενθυµίσει τα γεγονότα της δραµατικής περιόδου των διωγµών, της γενοκτονίας και του ξεριζωµού 
των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές εστίες τους από τους Τούρκους, που διήρκεσαν από 
το 1916 έως και το 1923 και είχαν ως αποτέλεσµα, να µετατρέψουν το λαό των Πόντιων σε ένα λαό 
προσφύγων και διασποράς. 

Φέτος η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των τεσσάρων τοπικών 
ποντιακών συλλόγων του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών και Ποντίων Πρέβεζας, 
του Εξωραϊστικού  Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ν. Σαµψούντας  «Η ΑΜΙΣΟΣ», του Μορφωτικού – 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Ν. Σινώπης Ο ∆ΙΟΓΕΝΗΣ και του Μορφωτικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ποντίων Ν. Κερασούντας θα διοργανώσει τριήµερο πρόγραµµα εκδηλώσεων, που 
περιλαµβάνει: την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, παρουσίαση βιβλίου για τον ποντιακό ελληνισµό, από 
τον Βλάση Αγτζίδη, διδάκτωρα σύγχρονης Ιστορίας, βραβευµένου από την Ακαδηµία Αθηνών. Το 
Σάββατο 19 Μαΐου 2012,  διανοµή εντύπου για τη Γενοκτονία των Ποντίων, από τα µέλη των 
συλλόγων σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει σε κεντρικό σηµείο της πόλης. Η δηµιουργία του 
εντύπου θα γίνει µε την επιµέλεια των τεσσάρων συλλόγων. Κυριακή 20 Μαΐου 2012, τέλεση 
δοξολογίας, εκφώνηση οµιλίας από το Βλάση Αγτζίδη, επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης από την 
Π.Ε. Πρέβεζας των ανωτέρω εκδηλώσεων, για αγορά στεφανιών, διαµονή του οµιλητή για δύο µέρες, 
διατροφή, εκτυπώσεις έντυπου υλικού, µετακινήσεις, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 
9779 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012 (Έργο «∆απάνη για τη διοργάνωση από την 
Π.Ε. Πρέβεζας ηµερίδων, συνεδριών κ.λ.π. εκδηλώσεων). 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε την τοπική 
επιτροπή της UNESCO, φωτογραφικής έκθεσης των µνηµείων της Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στον 
κατάλογο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Η έκθεση θα γίνει 
στην Πρέβεζα, στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και θα διαρκέσει από τις 18/5/2012 έως τις 25/5/2012, µε 
τη στήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, ενώ έχει ήδη παρουσιασθεί, κατά την 
περίοδο 2011-2012, στην Αθήνα, στη N. Κορέα και στη Γερµανία. 

Η φωτογραφική έκθεση συνδέεται µε την προσπάθεια της Π.Ε. Πρέβεζας και άλλων φορέων ώστε να 
ενταχθεί η Νικόπολη στα µνηµεία παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και επιπροσθέτως λειτουργεί 
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ενισχυτικά για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια αυτή. Ο διεθνής κατάλογος 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO αριθµεί ως τώρα 17 ελληνικές εγγραφές. Στόχος της έκθεσης 
είναι να συµβάλει στην ανάδειξη και τη διαφύλαξη της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς δίνοντας έµφαση στα 
εθνικά µας µνηµεία, που απεικονίζουν την έκφραση της δηµιουργικότητας του ελληνικού πνεύµατος 
και αποτελούν την πνευµατική παρακαταθήκη για την εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού και 
παγκόσµιου πολιτισµού, την ευηµερία και τη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.900,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για εκτυπώσεις προσκλήσεων και αφισών, δείπνο των φορέων 
που εµπλέκονται, αµοιβή της επιµελήτριας (στην αµοιβή περιλαµβάνεται και η µεταφορά των έργων), 
διαµονές επιµελήτριας και προέδρου της UNESCO και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012 (Έργο «∆απάνη για τη 
διοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας ηµερίδων, συνεδριών κ.λ.π. εκδηλώσεων). 

∆. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, του Ρreveza Jazz Festival, το 
οποίο γιορτάζει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα καλλιτεχνικά δρώµενα της ∆υτικής Ελλάδας και 
θα είναι από τις πιο εξωστρεφείς εκδηλώσεις για τον γιορτασµό των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Πρέβεζας. Θα πραγµατοποιηθεί στον παραλιακό πεζόδροµο της Πρέβεζας, την 
Παρασκευή και το Σάββατο 25 και 26 Μαΐου 2012, µε ελεύθερη είσοδο και είναι από τα λίγα στη χώρα 
µας, και το µόνο σε ολόκληρη την ∆υτική Ελλάδα µε διεθνή χαρακτήρα. Είναι ένα χαµηλού κόστους 
και µεγάλου καλλιτεχνικού αποτελέσµατος γεγονός, µε πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, το οποίο οι 
µουσικόφιλοι της Πρέβεζας και των γύρω περιοχών το περιµένουν µε ανυποµονησία, ενώ είναι 
επιπλέον σηµαντικό ότι γίνεται σε ηµεροµηνίες εκτός τουριστικής περιόδου και η ανάπτυξή του 
σηµαίνει και τόνωση της οικονοµικής ζωής της περιοχής. Το πρόγραµµα του 10ου Ρreveza Jazz 
Festival, περιλαµβάνει, την Παρασκευή 25-05-2012 τους καλλιτέχνες: ∆ιακρότηµα (Τοπικό σχήµα), 
Maris Briezkalns Quintet (Λετονία) και Yuri Honing Wired Paradise (Ολλανδία) και το Σάββατο 26-05-
2012 τους καλλιτέχνες: Intravenus (Ελλάδα) Tubis trio (Πολωνία) και Maria João & Mário Laginha 
(Πορτογαλία). 

Υποστηρίζεται κυρίως από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον ∆ήµο Πρέβεζας που το είδαν 
και το βλέπουν σαν ένα σηµαντικό πολιτιστικό θεσµό που ενώνει τις διαφορετικές µουσικές 
παραδόσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και που µπορεί να αποτελέσει ένα δυναµικό πόλο έλξης 
πολιτιστικού τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Φέτος το Φεστιβάλ αγκάλιασε και το Επιµελητήριο 
Πρέβεζας και το Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας, ενώ σηµαντική είναι η συνεργασία µε το ∆ήµο Αθηναίων 
που οργανώνει την ίδια περίοδο το δικό του αντίστοιχο µεγάλο Φεστιβάλ. Επιπλέον, λόγω του 
εορτασµού των 10 χρόνων Preveza Jazz Festival και άλλοι Φορείς διατίθενται να βοηθήσουν µε 
παράλληλες εκδηλώσεις. Η Κινηµατογραφική Λέσχη Πρέβεζας προγραµµατίζει προβολές την 
εβδοµάδα 21-27 Μαΐου µε θέµα την τζαζ στον κινηµατογράφο. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρόκειται 
να αναλάβει και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Παράρτηµα Πρέβεζας.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 5.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για χόρδισµα πιάνου δύο ηµέρες, µεταφορά πιάνου για δύο 
ηµέρες, µέρος των διαµονών, εκτυπώσεις αφισών, flyers, πανό, αµοιβή του συγκροτήµατος της 
Πορτογαλίας και συµµετοχή στη µετακίνηση τους, αµοιβή ηχολήπτη για το ελληνικό συγκρότηµα, 
δαπάνες, οι οποίες θα βαρύνουν τον τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
έτους 2012 (έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»). 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού € 5.000,00 µε δικαιούχο την 
∆ωροθέα Ζαµπέλη, υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας, ∆/νση  Ανάπτυξης, Τµήµα 
∆ια Βίου Μάθησης, µε απόδοση έως τις 30 Ιουνίου 2012, για τις ανάγκες κάλυψης των δαπανών της 
ανωτέρω εκδήλωσης. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου τουέτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
αποστολής Ολλανδών δηµοσιογράφων στη Βόρεια Ελλάδα. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού  της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 796/02-05-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38740/1448/02-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
προτίθεται να φιλοξενήσει µια οµάδα Ολλανδών δηµοσιογράφων, που θα 
πραγµατοποιήσουν µια περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα.  Θα φτάσουν στο αεροδρόµιο του 
Ακτίου την 12/5/2012 και θα αποχωρήσουν από το ίδιο σηµείο, πραγµατοποιώντας µια 
διανυκτέρευση στην πόλη της Πρέβεζας την 18/5/2012. Θεωρούµε ότι η προβολή που θα 
επιτευχτεί από την παραπάνω δράση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις θα 
γίνουν σε µεγάλες Ολλανδικές εφηµερίδες µε µεγάλη κυκλοφορία καθηµερινά. Για τη 
δαπάνη της φιλοξενίας των Ολλανδών ∆ηµοσιογράφων απαιτείται κάλυψη κόστους για 
διαµονή, άνθη και φυτά καλωσορίσµατος, αναµνηστικό δώρο µε τοπικά προϊόντα και υλικά 
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συσκευασίας, που συνολικά θα ανέλθει στα 1.100,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ.  Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (έργο : τουριστική προβολή Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/502/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.100,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (Έργο: 
τουριστική προβολή Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012), για την κάλυψη της δαπάνης φιλοξενίας από 
την Π.Ε. Πρέβεζας, αποστολής Ολλανδών δηµοσιογράφων, οι οποίοι, στα πλαίσια περιοδείας 
τους στη Βόρεια Ελλάδα, θα πραγµατοποιήσουν µια διανυκτέρευση στην πόλη της Πρέβεζας, 
την 18/5/2012.  

Η ως άνω δαπάνη φιλοξενίας, θα καλύψει το κόστος για τη διαµονή, την προµήθεια ανθέων 
και φυτών καλωσορίσµατος, αναµνηστικού δώρου µε τοπικά προϊόντα και υλικών 
συσκευασίας, ενώ η προβολή που θα επιτευχτεί από την παραπάνω δράση είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις θα γίνουν σε µεγάλες Ολλανδικές εφηµερίδες µε µεγάλη 
κυκλοφορία καθηµερινά. 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 78 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-02-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισµού € 
35.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 37/1116/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 92891/4127/15-12-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 37947/1725/30-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38240/1444/30-04-
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2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 19-04-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 
21-02-2012 για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν 
αποδεκτές όλες οι προσφορές, πλην αυτής του ∆ηµητρίου Κολιοφώτη, λόγω υποβολής 
ελλιπών δικαιολογητικών συµµετοχής και ισοψήφισαν οι συµµετέχοντες «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» και Απόστολος ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που προσέφεραν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 45 
% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του έργου. 
Κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, που διεξήχθη την 19-04-2012 κατά τα προβλεπόµενα στο 
Άρθρο 4 παρ. 4.2 της οικείας ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 45 %. Η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση του Πρακτικού του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, και για την έγκριση της 
ανάθεσης του εν λόγω έργου στην Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 45 %  στις τιµές 
του τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και για 
ποσόν19.812, 88 € ( µε Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/503/11-05-2012) 

− Την έγκριση του από 19-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 21-02-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, που διεξήχθη την 19-04-2012 κατά τα 
προβλεπόµενα στο Άρθρο 4 παρ. 4.2 της οικείας ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, µεταξύ – και 
παρουσία – των συµµετεχόντων «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και Απόστολου Στεφάνου 
που ισοψήφισαν προσφέροντας ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έκπτωση 45 %  στις τιµές του 
τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και µε 
προσφερόµενο ποσό 19.812,88 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Β. 
ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (45%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη αίθουσας για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ» 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96 και του Ν. 4053/2012 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το έργο 
«Προσθήκη αίθουσας για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ» προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 10/351/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
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βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 29910/1343/03-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 38716/1763/02-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38743/1449/02-2012 
στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 24-04-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.∆.Ε. Ευάγγελος 
Γιαννουλάτος µε έκπτωση 3% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της 
εγκεκριµένης µελέτης του έργου, δηλαδή ποσό προσφοράς 19.400,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α., το 
οποίο η Υπηρεσία εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την 
έγκριση του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/504/11-05-2012) 

− Την έγκριση του από 24-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Προσθήκη αίθουσας για τις ανάγκες λειτουργίας του 
ΟΚΑΝΑ» προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.∆.Ε. Ευάγγελος Γιαννουλάτος, 
µε έκπτωση 3%  στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης 
του έργου και µε προσφερόµενο ποσό 19.400,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω στον Ε.∆.Ε. Ευάγγελο Γιαννουλάτο, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (3%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς 
Ζερβό – όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του δικτύου 
Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντήρηση - 
διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού 
Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37423/1700/27-04-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38243/1445/30-04-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Βελτίωσης, Συντήρησης 
και Αποκατάστασης του δικτύου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται την 
κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών 
του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/505/11-05-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και 
Αποκατάστασης του δικτύου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση - 
διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού 
Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 37423/1700/27-04-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Σήµανση – στηθαία ασφαλείας 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 80.000,00 
µε ΦΠΑ. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του δικτύου 
Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Σήµανση – 
στηθαία ασφαλείας επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38812/1768/02-05-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39077/1457/03-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Βελτίωσης, Συντήρησης 
και Αποκατάστασης του δικτύου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται την 
κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών 
του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/506/11-05-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και 
Αποκατάστασης του δικτύου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Σήµανση – 
στηθαία ασφαλείας επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 38812/1768/02-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού 
στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας 
∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38938/1779/03-05-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39551/1462/04-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΚΑΠ 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/507/11-05-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά 
έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού 
στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 38938/1779/03-05-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - 
κατασκευή τεχνικών», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Εργασίες 
καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40701/1870/09-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40856/1541/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΚΑΠ 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/508/11-05-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, µε τίτλο «Εργασίες 
καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 40701/1870/09-05-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 90 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-
05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση των επί µέρους µελετών: Οριστική µελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόµβων, 
Προµελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο, Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. του έργου, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας 
χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι 
– Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ 
& ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και 
αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 
απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 
3316/2005, την  ∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-
2005) όρια πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την 
Εγκύκλιο 38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

6. Την αριθµ. 32/959/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν 
οι επί µέρους µελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική 
µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, στα 
πλαίσια της Μελέτης του θέµατος. 

7. Την αριθµ. 34/1020/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 28-02-2012 για την εκπόνηση των µελετών του 
θέµατος. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40094/1849/08-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40473/1530 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

« 1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239/7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου 
εγκρίθηκε πίστωση 872.000 € σε βάρος του έργου του έργου του θέµατος,  και µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 2239/7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου εγκρίθηκε 
συµπληρωµατική πίστωση 536.40, 40 € σε βάρος του έργου του θέµατος της ΣΑΜΠ 018 / 3 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2006ΜΠ0183001. 
2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239 / 7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου 
ορίσθηκε η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων Περιφερείας Ηπείρου ως Προϊσταµένη Αρχή της µελέτης 
του θέµατος, και ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας . 
3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3863 / 1-10-2009 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφερείας Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση της σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος 
προϋπολογισµού 1.408.409, 40 € (µε Φ.Π.Α.) στον προαναφερόµενο ανάδοχο συµπραττόντων 
γραφείων µελετών µε ποσόν οικονοµικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.) 946.834 € και µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση 20 % . 
4. Στις 21-12-2009 υπογράφηκε Συµφωνητικό ανάθεσης της µελέτης του θέµατος µεταξύ του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας) και του νοµίµου εκπροσώπου 
του αναδόχου . 
5. Το αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνει σε οριστική φάση την µελέτη της νέας οδού από 
Θεσπρωτικό (πέρας περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού) µέχρι Γέφυρα Μπακόλα( όρια Ν. Πρέβεζας 
προς Ν. Ιωαννίνων στον ποταµό Αχέροντα) µήκους 19, 6 Km , µε όλες τις υποστηρικτικές µελέτες 
(όπως τοπογραφικές µελέτες , γεωλογικές , στατικές , υδραυλικές , Προµελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.Α.), Μ.Π.Ε. κ.λ.π.) καθώς και των απαραιτήτων τεχνικών έργων , κόµβων , 
γεφυρών κ.λ.π.  
…… 11. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1207/29-06-2011 Απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφερείας Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας εγκρίθηκε η αλλαγή χάραξης 
τµήµατος της υπό µελέτη νέας οδού από Αυχένα Νταλαµάνι έως Γέφυρα Μπακόλα και εγκρίθηκαν οι 
προαναφερόµενες τυπικές διατοµές της οδού, που θα εφαρµοσθούν στην εκπόνηση των υπολοίπων 
σταδίων της µελέτης.   
…… 15. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 34/3/17-01-2012 Απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ/κού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας εγκρίθηκε η Μ.Π.Ε. του 
έργου . 
17. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρει ότι η εκπόνηση των επί µέρους 
µελετών του θέµατος απαιτεί, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα και τη Σύµβαση 
προθεσµία 120 ηµερών από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας (υπ’ αριθ. πρωτ. 86833 / 3868 / 28-
11-2011) για την εκπόνηση αυτών, ήτοι µέχρι 28-03-2012 , οπότε η εγκεκριµένη προθεσµία µέχρι 
την 28-02-2012 δεν επαρκεί . 
18. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρει ότι ο ανάδοχος υπέβαλε την 27-03-
2012 τις επί µέρους µελέτες του θέµατος, για την έγκριση των οποίων εισηγείται η Υπηρεσία µας, 
καθώς και για την έγκριση σχετικής παράτασης προθεσµίας. 
19. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρει ότι η εκπόνηση των υπολοίπων επί 
µέρους µελετών του θέµατος, που είναι η Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων, η Μελέτη Σήµανσης – 
Ασφάλισης, και τα Τεύχη δηµοπράτησης, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα και τη 
Σύµβαση, απαιτεί  προθεσµία 45 ηµερών από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας, της οποίας 
εντολής προηγείται η έγκριση των µελετών του θέµατος . Εκτιµάται ότι η έγκριση αρµοδίως των 
µελετών του θέµατος θα έχει ολοκληρωθεί – µετά την σύµφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφερείας Ηπείρου και την ακόλουθη εγκριτική Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µέχρι την 16-05-2012, οπότε η  εκπόνηση των υπολοίπων επί µέρους 
µελετών του θέµατος, που είναι η Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων, η Μελέτη Σήµανσης – 
Ασφάλισης, και τα Τεύχη δηµοπράτησης, εκτιµάται ότι θα γίνει µέχρι την 30-06-2012, οπότε η 
Υπηρεσία µας εισηγείται τη χορήγηση σχετικής παράτασης προθεσµίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των επί µέρους µελετών, που 
εκπονήθηκαν στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων της µελέτης του θέµατος και στα 
πλαίσια των ισχυουσών προδιαγραφών εκπόνησης µελετών (σύµφωνα µε το Π.∆. 696 / 74   
(όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515 / 89 ) και την Εγκύκλιο 38 / 2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ), επειδή 
κρίνεται επιβεβληµένη. Επιπλέον σηµειώνει ότι: 

2. Η έγκριση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 28-03-2012 για τις υπό έγκριση µελέτες του 
θέµατος κρίνεται επιβεβληµένη στα πλαίσια της προβλεποµένης τµηµατικής προθεσµίας του 
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εγκεκριµένου Χρονοδιαγράµµατος, της Σύµβασης εκπόνησης της µελέτης και την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 
38 / 2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. . 
3. Η έγκριση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 30-06-2012 για τις υπόλοιπες µελέτες για την 
ολοκλήρωση της µελέτης του θέµατος , που είναι η Οριστική Μελέτη Τεχνικών έργων , η Μελέτη 
Σήµανσης – Ασφάλισης , και τα Τεύχη δηµοπράτησης , που θα εκπονηθούν µετά την έγκριση των 
µελετών του θέµατος κατόπιν σχετικής εντολής της Υπηρεσίας ( άρθρο 27 παρ. 2 Ν. 3316 /2005) , 
κρίνεται επιβεβληµένη στα πλαίσια της προβλεποµένης τµηµατικής προθεσµίας του εγκεκριµένου 
Χρονοδιαγράµµατος, της Σύµβασης εκπόνησης της µελέτη , και την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 38 / 2005 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  
4. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την υπ’ αριθµόν  1 / 08-05-2012 ( θέµα 1ο)  
Πράξη γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των επί µέρους µελετών της µελέτης του 
θέµατος». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 13/509/11-05-2012) 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των επί µέρους µελετών, για την 
ολοκλήρωση της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – 
Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα», αναδόχου των 
συµπραττόντων Γραφείων [«∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ], στα πλαίσια της προβλεποµένης τµηµατικής προθεσµίας του εγκεκριµένου 
Χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης εκπόνησης της µελέτης, και την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 38/2005 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και σύµφωνα µε την αριθµ. 1/08-05-2012 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της 
χορήγησης παράτασης, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 

1.  Μέχρι την 28-03-2012 για την εκπόνηση των κάτωθι επί µέρους µελετών: 
• Οριστική µελέτη οδοποιϊας και ισοπέδων κόµβων  
• Προµελέτη τεχνικών έργων 
• Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων  
• Κτηµατολόγιο (Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες)  
• Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου . 

2.  Μέχρι την 30-06-2012 για την εκπόνηση των κάτωθι επί µέρους µελετών: 
• Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων  
• Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης  
• Τεύχη δηµοπράτησης  

Β. Εγκρίνει τις επί µέρους µελέτες: Οριστική µελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόµβων, Προµελέτη 
Τεχνικών Έργων, Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο (Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα 
και Κτηµατολογικοί Πίνακες), Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου, στα πλαίσια της ως άνω Μελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε Κ.Α. 2006ΜΠ0183001, µε 
τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – 
Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα», αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων [«∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ], σύµφωνα και µε την 
αριθµ. 1/08-05-2012 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, µε την 
οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των ως άνω επί µέρους µελετών. 
..................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης 
Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
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για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

8. Την αριθµ. 5/150/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 11027/448/06-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό 
Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης 
περιοχής µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37734/1717/08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 40698/1533/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 08-05-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε 
το από 25-04-2012 έγγραφό του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/510/11-05-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης 
Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη 
στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας: Α) από 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού 
της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 08-05-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε το από 25-04-2012  
έγγραφό του,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Μπούρας Χαράλαµπος του Γεωργίου, ως Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., 
µε Α.∆.Τ. Μ883491 µε αναπληρωτή τον Γάκη Ευάγγελο του Χρήστου, Μηχανολόγο 
Μηχανικό Π.Ε µε Α.∆.Τ. Χ459940 

2. Κονταράτου Ουρανία του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Α.∆.Τ. ΑΒ621081 µε 
αναπληρωτή τον Λογοθέτη Γεώργιο του Θωµά, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Α.∆.Τ. 
ΑΕ285133 και  

3. Παππάς ∆ηµήτριος του Αναστασίου µε Α.∆.Τ. ΑΒ412823 Πολιτικός Μηχανικός 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου-Επιτροπή Ν. 
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Πρέβεζας, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Τσούτση Χρήστο του Ιωάννη, Πολιτικό 
Μηχανικό µε Α.∆.Τ. Ν809891 

Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Ελένη Κατωπόδη του Ζώη, µε Α.∆.Τ. Ξ 624355 
Εργοδηγό ∆.Ε. µε αναπληρώτρια την Θεοδοσία Κλεισούρα του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
246094 Εργοδηγό Τ.Ε. 

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πρέβεζα, την 24-05-2012 
και ώρα 9.00 π.µ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
5/150/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του, να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πρέβεζα     08 - 05  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –  
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 08-05-2012 και ώρα 09 : 00 π.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  
σε δηµόσια συνεδρίαση  και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας  κ.κ. :  Σοφίας Γιουµατζίδου 
Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε µε Β΄ β. και   Ευάγγελου Γάκη Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε µε Β΄ β.   
διενεργήθηκε , σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕ.Κ. 226 / τ. Α΄ / 27-10-2011 ) και την υπ’ 
αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-2011 ( Φ.Ε.Κ. 2540 / τ. Β΄ / 07-11-2011 ) Απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη 
Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄ β.  Προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κλήρωση για τον ορισµό των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών για τη διενέργεια δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου µελετητή για την 
εκπόνηση της µελέτης  «Μελέτη οριοθέτησης κοίτης Αχέροντα» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 
133.644,47ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)., που θα γίνει την 24-05-2012 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9: 00 π.µ. στα 
γραφεία της ανωτέρω Υπηρεσίας . 

Η κλήρωση διενεργήθηκε µε κλήρους , σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο 
οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που , βάσει της από 08-05-2012 Κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας , έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού .  

Αρχικά διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  τακτικών µελών της 
ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο τακτικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα 
Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το από 25-04-2012 έγγραφο Επιτροπής Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / 
Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προαναφερόµενης Μελέτης )  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως τακτικά µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Μπούρας Χαράλαµπος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε    ∆΄ β. , Πρόεδρος  
2. Κονταράτου Ουρανία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε     ∆΄ β. , Μέλος 
Εν συνεχεία διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  

αναπληρωµατικών  µελών της ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το από 25-04-2012 
έγγραφο Επιτροπής Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για 
την ανάθεση της προαναφερόµενης Μελέτης ).  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως αναπληρωµατικά της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1.  Γάκης Ευάγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β , Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2. Λογοθέτης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε   ∆΄ β, Αναπληρωµατικό Μέλος  

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 

 
Οι υπάλληλοι : 

 
 

Σοφία Γιουµατζίδου      Ευάγγελος Γάκης   
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β.                                       Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/30-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου 
της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 10/329/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, προϋπολογισµού € 166.240,00 χωρίς ΦΠΑ, από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 
(ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 29337/1011/30-03-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας, Β) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
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ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, η οποία επιβάλλεται καθότι το χρονικό 
διάστηµα που αποµένει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του  έργου (15-06-
2012) που προβλέπεται στην τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, δεν επαρκεί για την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και Γ) εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των 
εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0841). 

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. 
40139/1484/08-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40326/1524/08-05-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό της 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι ανοιχτού διαγωνισµού και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Ι/30-04-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι 

∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου  ανοιχτού  διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε 
την  αριθµ πρωτ: 31790/1129/8-4-2012  διακήρυξη,  µε τίτλο : «Ανάδειξη εργολάβων για 
τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 30/4/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10 π.µ., οι 
παρακάτω αναγραφόµενοι: 1) Καλόγηρος Απόστολος, 2) Χριστοδούλου Φωτεινή, 3) 
Γεωργίου Χαρίλαος, 4) Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος και 5) Γιαµάς Ιωάννης αποτελούντες 
την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για ανάθεση του ανωτέρω διαγωνισµού, συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία της 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις προσφορές, 
προβήκαµε στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και 
καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω πίνακα. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών των προσφορών η  επιτροπή προέβη 
στον έλεγχο αυτών.  

 Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι κατετέθησαν τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά. 

Κατόπιν αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
προκειµένου να ελεγχθεί αν οι προσφορές είναι σύµφωνες µε την  διακήρυξη όσον αφορά 
τον χρόνο ισχύος τους, καθώς και αν οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης και δέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι αναφέρονται τα ζητούµενα από τη 
διακήρυξη στοιχεία. 

Στη συνέχεια ελέχθησαν τα στοιχεία και οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται 
από τη διακήρυξη και πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά των 

 
  Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 
1 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Αριθµ:1238110007426/27-4-
2012        
 Ποσού:411,60 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Αριθµ:3058110027375/24-4-
2012       
 Ποσού:3.113,92 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
∆ΑΝΕΙΩΝ   
ΑΡΙΘΜ:11364/30-4-12    
 Ποσού:613,20 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

ΑΔΑ: Β49Υ7Λ9-9ΦΒ



 - 99 - 

διαγωνιζοµένων. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε, ότι τα στοιχεία και οι τεχνικές 
προδιαγραφές συµφωνούν µε τα ζητούµενα της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει όπως γίνουν αποδεκτές µε βάση τα 
δικαιολογητικά, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης οι προσφορές 
των διαγωνιζοµένων: 

1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ 
3.ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/511/11-05-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/30-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 166.240,00 χωρίς ΦΠΑ, από 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των 
διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, 
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ και 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 
κατετέθησαν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προέβη στον έλεγχο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων από τον 
οποίο διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία και οι τεχνικές προδιαγραφές συµφωνούν µε τα ζητούµενα 
της διακήρυξης και εισηγείται όπως γίνουν αποδεκτές µε βάση τα δικαιολογητικά τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης οι προσφορές των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. 

Σύµφωνα µε το ως άνω, αριθµ. Ι/30-04-2011 Πρακτικό της Επιτροπής, στον ανοιχτό 
διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», και στην περαιτέρω διαδικασία 
αυτού (άνοιγµα και έλεγχος οικονοµικών προσφορών), γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων: 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, 2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ και 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΒΛΑΧΟΥ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και 
οι τεχνικές προδιαγραφές συµφωνούν µε τα ζητούµενα της διακήρυξης. 
.................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που θα γίνουν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Συβότων του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
στις 24-05-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
40789/1576/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40868/1542/09-05-2012 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.230,00 
€ µε ΦΠΑ, που αφορά την αναβάθµιση και εµπλουτισµό πολιτιστικών εκδηλώσεων στο 
παραδοσιακό πανηγύρι που θα γίνει στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Συβότων του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας στις 24-05-2012. Συνηµµένα υποβάλλεται το αριθµ. πρωτ. 541/04-05-2012 
σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/512/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.230,00, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) Φορέας 072 ΚΑΕ 
0845, που αφορά την αναβάθµιση και εµπλουτισµό πολιτιστικών εκδηλώσεων στο 
παραδοσιακό πανηγύρι που θα γίνει στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Συβότων του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας στις 24-05-2012, µια εκδήλωση που συµµετέχει και παρακολουθεί πλήθος 
κόσµου και συµβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής. Η ως άνω δαπάνη αφορά την 
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων.  
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40877/289/09-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40884/1543/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις 
εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον Φ.Π.Α., περιλαµβάνουν 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης  για 100 προσκεκληµένους, δηλ. 
Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., 
παράθεση γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, 
αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση 
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εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π., βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αµοιβή 
φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/513/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την 
κάλυψη των εξόδων για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν την 20-05-2012, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας και περιλαµβάνουν στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις 
στεφάνων, παράθεση δεξίωσης. 

Η δαπάνη περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 
προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, 
φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, 
αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π., βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αµοιβή 
φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ», η δε συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην 
εκδήλωση γίνεται βάσει της αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 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 αριθµ. 28/814/14-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί ανάθεσης 
νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό 
και Υπεραστικό  ΚΤΕΛ, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια, αριθµ. 2/62/20-01-2012 
απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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8. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, 
παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 

9. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7270/28-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. 
εγκυκλίου 5), σύµφωνα µε το οποίο, στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση λειτουργίας 
της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
περιλαµβάνεται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι: «οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι 
περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 
4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012».  

10. Την αριθµ. 8/268/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί τροποποίησης 
των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

11. Την αριθµ. 10/343/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
τροποποίησης των δροµολογίου µεταφοράς µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

12. Την αριθµ. 11/425/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
τροποποίησης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

13. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1602/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40923/1544/09-05-2012 
στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «α) την τροποποίηση 
του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών που εκτελούσε ο Θεοδωρής ∆ηµήτριος 
«Νηπιαγωγείο Τετρακώµου από Καλαρέτσι & αντίστροφα», ηµερήσιο κόστος 54,00 €  
(µία επιπλέον διαδροµή λόγω µετεγγραφής µαθητών από 23-4-2012) β) την 
τροποποίηση του δροµολογίου που εκτελούσε η Θωµά Αικατερίνη, από 1-3-2012 
«∆ηµοτ. Αγνάντων (µαθητής ειδ.κατηγ.) από Γραβιά Γραικικού (µετά συνοδού) & 
αντίστροφα µε το ΙΧ ΥΕΝ 7481 ηµερήσιο κόστος 60,30». Σας γνωρίζουµε ότι το ανωτέρω 
δροµολόγιο είχε διακοπεί λόγω µη διάθεσης εκπαιδευτικού ειδικής κατηγορίας στο 
ανωτέρω σχολείο και γ) την τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που 
εκτελούσε ο Τζίµας Ευστάθιος µε το ΤΑΖ 7269, λόγω πώλησης της αδείας ΤΑΧΙ στο 
Θανάση ∆ηµήτριο του Ευαγγέλου ο οποίος και επιθυµεί να συνεχίσει να εκτελεί τα 
δροµολόγια». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/514/11-05-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ως εξής: 

Α) Τροποποίηση του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών που εκτελούσε ο Θεοδωρής 
∆ηµήτριος «Νηπιαγωγείο Τετρακώµου από Καλαρέτσι & αντίστροφα», µε ηµερήσιο κόστος 
54,00 €  (µία επιπλέον διαδροµή λόγω µετεγγραφής µαθητών από 23-04-2012), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:  

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩ

ΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΜΕΤΑΦ. 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

 
ΝΗΠΙΑΓ.& 
∆ΗΜΟΤ. 

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 
 

ΚΑΛΑΡΕΤΣΙ- 
ΛΥΚΟ- 
ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ 

 
4 

ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

62,00 23-4-2012 ΙΧ 
 

ΥΕΥ 
6973 
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Β) Τροποποίηση του δροµολογίου που εκτελούσε η Θωµά Αικατερίνη, από 01-03-2012 
«∆ηµοτ. Αγνάντων (µαθητής ειδ. κατηγ.) από Γραβιά Γραικικού (µετά συνοδού) & 
αντίστροφα µε το ΙΧ ΥΕΝ 7481 µε  ηµερήσιο κόστος 60,30». 

Γ) Τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών που εκτελούσε ο Τζίµας Ευστάθιος  
µε το ΤΑΖ 7269, λόγω πώλησης της αδείας ΤΑΧΙ  στον Θανάση ∆ηµήτριο του Ευαγγέλου, ο 
οποίος και επιθυµεί να συνεχίσει να εκτελεί τα δροµολόγια, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον κατωτέρω πίνακα:  

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩ

ΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΜΕΤΑΦ. 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΚΛΑΣ.& 
ΟΛΟΗΜ. 
∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ- 
ΠΛΗΣΙΟΙ 

 
7 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
35,89 10-5-2012 ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7269 

ΓΥΜΝ. 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

ΘΑΝΑΣΑΙΙΚΑ – 
ΒΑΛΤΟΣ 

 
3 

ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
26,19 10-5-2012 ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7269 

∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

ΘΑΝΑΣΑΙΙΚΑ 4 ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

26,19 10-5-2012 ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7269 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-
05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 
Νοµού Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1602/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40923/1544/09-05-12 στον 
φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αναφέρεται ότι µε τηναριθµ.3/13/28-03-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Άρτας», συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € µε 
χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα ΚΑΠ 2012. Κατόπιν αυτού η Υπηρεσία  εισηγείται, σε 
βάρος του ανωτέρω έργου, Φορέας 071 ΚΑΕ 9459α την έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας 
στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Νοµού Άρτας, και ειδικότερα µε το ∆ήµο Ν. 
Σκουφά για τις εκδηλώσεις «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2012», «ΣΚΟΥΦΑΪΚΑ 2012», «ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΣΦΑΓΗΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ», µε το ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη για τις εκδηλώσεις «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΙΑ 
2012» και «ΣΕΛΤΣΟΣ 2012», µε τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ», για την 
εκδήλωση «ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥ∆Ι» και µε τον πολιτιστικό Σύλλογο «Ο 
Μακρυγιάννης» για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/515/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Ν. Άρτας, µε τους ∆ήµους Ν. Σκουφά και Γ. Καραϊσκάκη, τον Μουσικοφιλολογικό 
Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» και τον πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μακρυγιάννης», καθώς και τις 
αντίστοιχες δαπάνες συνολικού ποσού € 20.000,00 για την κάλυψη της συµµετοχής στις 
εκδηλώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Άρτας» 
(Φορέας 071 ΚΑΕ 9459α), ως εξής: 

Α. Με τον ∆ήµο Ν. Σκουφά: 

1. Εκδήλωση «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2012», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 6,7 και 8 Ιουλίου 2012 στην 
∆ηµοτική Ενότητα Πέτα. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά 
σε µια εκδήλωση που σκοπός της καθιέρωσής της είναι να τιµηθεί ένα εξαιρετικό γεγονός, η 
µάχη στο Πέτα στις 4 Ιουλίου 1822, και αναφέρεται στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία των 
Λαών για ελευθερία και ∆ηµοκρατία, υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης 
τιµής στους Φιλέλληνες που έσπευσαν απ’ άκρη κόσµου στο Πέτα να πολεµήσουν και να 
θυσιασθούν για τα ιδανικά αυτά. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, παράθεση γεύµατος και ενοικίαση 
µικροφωνικών εγκαταστάσεων.  

2. Εκδήλωση «ΣΚΟΥΦΑΪΚΑ 2012», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Ιουλίου 2012 
στην ∆ηµοτική Κοινότητα Κοµποτίου. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη 
όταν αφορά σε µια εκδήλωση που καθιερώθηκε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, προς τιµήν του 
Νικολάου Σκουφά, άξιου τέκνου του Κοµποτίου, µε σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστό στην 
Ελληνική Επικράτεια το έργο και η προσωπικότητά του, υπαγορεύεται δε από την ηθική 
υποχρέωση απόδοσης τιµής σε ξεχωριστές προσωπικότητες της χώρας µας.  

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, παράθεση γεύµατος και ενοικίαση 
µικροφωνικών εγκαταστάσεων. 

3. Εκδήλωση «Επέτειος Σφαγής Κοµµένου», η οποία θα πραγµατοποιηθεί τον 15Αύγουστο στην 
Τοπική Κοινότητα Κοµµένου. Το Κοµµένο ανήκει στα Μαρτυρικά χωριά της χώρας µας. Το 
τραγικό ολοκαύτωµα της 16ης Αυγούστου του 1943, αποτελεί παράδειγµα βίας, ωµότητας και 
κτηνωδίας. Οι υπερτριακόσιοι που κάηκαν µαζί µε µωρά παιδιά στο Κοµµένο εκείνον τον 
∆εκαπενταύγουστο τιµώνται µε την καθιερωµένη Επέτειο, µια Επέτειο θλιβερή και µαύρη όµως 
αναγκαία και χρήσιµη για να διακηρύσσει την σκληρότητα, τη βαρβαρότητα και την  απανθρωπιά 
του πολέµου, καθιστώντας απαραίτητη τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
καθιερωµένη Επέτειο και υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς 
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
3.000.00 και θα καλύψει παράθεση γεύµατος και ενοικίαση µικροφωνικών εγκαταστάσεων. 

Β. Με τον ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη 

1. Εκδήλωση «Καραϊσκάκεια 2012», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα       
Σκουληκαριάς  στις 22-07-2012 και περιλαµβάνει οµιλία, κατάθεση στεφάνων, χορούς από τοπικά 
χορευτικά και παραδοσιακή µουσική. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη 
όταν αφορά σε µια εκδήλωση που καθιερώθηκε προς τιµή του Γ. Καραϊσκάκη, 230 χρόνια από τη 
γέννησή του υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής στους ήρωες της 
χώρας µας. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, νερών, προσκλήσεων, στεφάνων, 
ενοικίαση µικροφωνικών και εγκαταστάσεων γεννητριών. 

2. Εκδήλωση «Σέλτσος 2012», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Πηγών στις 23-
8-2012 και περιλαµβάνει οµιλία, κατάθεση στεφάνων, χορούς από τοπικά χορευτικά και 
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παραδοσιακή µουσική. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά 
σε µια εκδήλωση που καθιερώθηκε προς τιµή των πεσόντων Σουλιωτών που γκρεµίστηκαν για 
να γλιτώσουν από τους τουρκαλβανούς του Αλή πασά πριν 208 χρόνια,  υπαγορεύεται δε από 
την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και 
εντάσσεται στην εθιµοτυπία. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, νερών, προσκλήσεων, στεφάνων, 
ενοικίαση µικροφωνικών και εγκαταστάσεων γεννητριών. 

Γ. Με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» 

Εκδήλωση «Παράδοση – Χορός –Τραγούδι», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 26 και 27-06-
2012 αφιερωµένη στη λαϊκή µας παράδοση. 

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στην προβολή 
του Νοµού µας (γνωριµία µε την παράδοση, τα ιστορικά µνηµεία, τις φυσικές οµορφιές  τα 
προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητές της), στη γνωριµία µε την παράδοση των άλλων περιοχών της 
πατρίδας µας, στην ευαισθητοποίηση των νέων σε θέµατα που άπτονται του λαϊκού πολιτισµού 
και στη δηµιουργική ενασχόληση τους, στη συνεργασία των Συλλόγων και στην πολιτική και 
τουριστική ανάπτυξη του Νοµού µας. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
2.500.00 και θα καλύψει την αµοιβή µουσικού συγκροτήµατος, φιλοξενία – δείπνο, αφίσες, 
προσκλήσεις – πρόγραµµα, εξέδρα, ηχητική κάλυψη και µετακινήσεις. 

∆. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»: 

1. Εκδήλωση Χορωδιακής βραδιάς µε τραγούδια από την µικτή, εφηβική και παιδική χορωδία του 
Συλλόγου στο θέατρο του Κάστρου της πόλης της Άρτας στις 25-06-2012. 

2. Θεατρική παράσταση στο θέατρο του Κάστρου της πόλης της Άρτας, µε το έργο «Οι τρελοί της 
εποχής» του ∆ηµήτρη Ψαθά, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Ιουνίου 2012. 

3. Χορευτικό Φεστιβάλ µε τη συµµετοχή όλων των χορευτικών συγκροτηµάτων και των χορευτικών 
Καρυάς Λευκάδας, οποία θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο του Κάστρου, στις 27 και 28-06-2012. 

4. Συµµετοχή της εφηβικής χορωδίας στο Φεστιβάλ χορωδιών στους Αργυράδες Κέρκυρας στις 
αρχές Ιουλίου 2012. 

5. Συµµετοχή της µικτής χορωδίας  του Συλλόγου στο -διαγωνιστικού χαρακτήρα- Φεστιβάλ «Μίκης 
Θεοδωράκης», στην Ναύπακτο, στις 26 Μαΐου 2012. 

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπούν 
στην ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς, στην ανάδειξη των µνηµείων, στη 
συνεργασία των Συλλόγων και στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, την 
ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών.  

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις ανωτέρω εκδηλώσεις ανέρχεται στο ποσό των € 
2.500.00 και θα καλύψει την αµοιβή µουσικού συγκροτήµατος, φιλοξενία – δείπνο, αφίσες, 
προσκλήσεις – πρόγραµµα, εξέδρα, και ηχητική κάλυψη και µετακινήσεις. 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/26-04-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 10/344/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
το έτος 2012, προϋπολογισµού δαπάνης € 16.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231) και Β) οι 
όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και επισυνάφθηκε 
στην αριθµ. πρωτ. 983/30-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1602/09-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40923/1544/09-05-2012 στον φάκελο 7/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό της Επιτροπής 
διεξαγωγής του εν θέµατι ανοιχτού διαγωνισµού και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Ι/26-04-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στην Άρτα σήµερα 26/4/2012 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων της Π.Ε.Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 4/121/09-02-
2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να 
διενεργήσει τον  αριθµ οικ. 1137/10-4-2012  πρόχειρο  διαγωνισµό και όρων διακήρυξης για 
την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες  της Π.Ε. Άρτας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπης, ήταν παρόντες: 
1. Σπύρος Γεώργιος, Πρόεδρος, 
2. Ψωµάς Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος, 
3. Τάσιου Μαρία, τακτικό µέλος 

 άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη  η επιτροπή άρχισε την 

παραλαβή των φακέλων από τους ενδιαφερόµενους: 
1.Μπέλλου Θεοδοσία  
2.Αλεξίου Κωνσταντίνο  
Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων προσφοράς των  

διαγωνιζοµένων και εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
άρθρο της ∆ιακήρυξης καθώς και την εγκυρότητα και πληρότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. 

Η Επιτροπή αφού αρίθµησε και µονόγραψε όλα τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζοµένων µε τη παρουσία αυτών  διαπίστωσε ότι οι  διαγωνιζόµενοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων της ∆ιακήρυξης   

                                       ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 ∆έχεται τις προσφορές και των δύο (2) προµηθευτών ήτοι:  
1.Μπέλλου Θεοδοσία  
2.Αλεξίου Κωνσταντίνο  

Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο, µονογράφηκαν και 
παραδόθηκαν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία  αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της  
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας  για 
τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/516/11-05-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/26-04-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 16.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231), σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΣ και 2. ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
άρθρο της ∆ιακήρυξης καθώς και την εγκυρότητα και πληρότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Από τον ανωτέρω έλεγχο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι  
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διαγωνιζόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων της ∆ιακήρυξης και 
εισηγείται όπως γίνουν αποδεκτές οι προσφορές των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. 

Σύµφωνα µε το ως άνω, αριθµ. Ι/26-04-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, στον διαγωνισµό και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού (άνοιγµα και 
έλεγχος οικονοµικών προσφορών), γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζοµένων: 1. 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΣ και 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ δεδοµένου ότι οι προσφορές 
τους πληρούν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1602/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40923/1544/09-05-2012 
στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/517/11-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1699 Λοιπές προµήθειες 500,00 

∆απάνη για προµήθεια υλικών συλλογής και 
αποστολής δειγµάτων φυτικού υλικού 
αγροτικών καλλιεργειών της ∆/νσης Αγρ. 
Οικον.& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας  

072.1311 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής 
εγκαταστάσεων 

460,81 
∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών του 
Τµ. Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας. 

072.0899 
Λοιπές ειδικές 
αµοιβές 

2.000,00 

∆απάνη για την πληρωµή των τελών 
µεταβίβασης & χρήσης 2012 µηχανηµάτων 
έργων της τέως Ν.Α. Άρτας στα πλαίσια της 
µεταβίβασης των αδειών και πινακίδων 
κυκλοφορίας τους στην Περιφέρεια Ηπείρου   

072.1713 
Προµήθεια 
γραφοµηχανών 

165,00 

∆απάνη για προµήθεια  τριών (3) τόνερ 
1230D για φωτοτυπικό µηχάνηµα  RICHO 
AFRIKO 2015 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας από το βιβλιοπωλείο  
«ΙΑΜΒΟΣ» το οποίο υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών προσφορών. 

072.1111 

Προµήθεια χαρτιού 
γραφικών ειδών& 
κλοιπών συναφών 
υλικών  

969,60 

∆απάνη για προµήθεια  χαρτιού έκδοσης 
διπλωµάτων .β)έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας από το 
βιβλιοπωλείο  «Ι. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το 
οποίο υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
τριών προσφορών. 

072.0894 
∆ικαστικά –
Συµβολαιογραφικά 
έξοδα 

10.000,00 

∆απάνες  για   παραστάσεις ενώπιον 
∆ικαστηρίων, για µελέτη των εγγράφων 
δικογραφίας, υποβολή έγγραφων 
προτάσεων, σύνταξη και κατάθεση  
προτάσεων και έξοδα που παρακράτησε ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος Άρτας. 

ΣΥΝΟΛΟ 14.095,41  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβαση λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εξοµάλυνση επικίνδυνων πρανών – δηµιουργία ερείσµατος στη Χ.Θ. 
19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου Κωνσταντίνου Ζήκου Ε.∆.Ε.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 41192/4044/10-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41334/1590/10-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2010 ΕΠ03000009, µε αρχικό προϋπολογισµό 80.000,00 €. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, (υπέρβαση λόγω αναθεώρησης), ο οποίος 
συντάχθηκε στο ποσό των 79.997,34 €, από το οποίο 60.284,90 € για εργασίες,  0,61 € 
για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.559,84 € για την αξία της ασφάλτου, 2.193,14 € για δαπάνη 
αναθεώρησης και 14.958,85  € για Φ.Π.Α.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/518/11-05-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εξοµάλυνση επικίνδυνων 
πρανών – δηµιουργία ερείσµατος στη Χ.Θ. 19+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Ζήκου Ε.∆.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης 79.997,34 € (από το οποίο 60.284,90 € για 
εργασίες, 0,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 2.559,84 € για την αξία της ασφάλτου, 2.193,14 
€ για δαπάνη αναθεώρησης και 14.958,85  € για ΦΠΑ), ήτοι µε υπέρβαση κατά € 1.542,09 
σε σχέση µε την αρχική σύµβαση  

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 41111/1755/10-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41219/1587/10-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και την 
επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει τετράµηνο από την έναρξη της 
νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµά τους για το έτος 2011, να γίνει 
υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς 
επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/519/11-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
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αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 1329, 1321, 0861 & 
0869 του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων): 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Κ.Α.Ε. 

1 ΚΗΥ 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΤΕΜ. 6  9,5*R17,5 1.490,00 1329
2 5165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΤΕΜ. 4  20,*25 3.500,00 1329
3 ΚΥ 9214 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 600,00 969
4 ΚΥ 5164 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 670,00 869
5   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ - ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ 150,00 1321

6 ΜΕ 113269 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 250,00 869

7 ΚΗΥ 9171 ΒΥΤΙΟ ΕΛΑΣΤΚΑ 250 16 400,00 1329
8 ΜΕ 93570 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-∆ΥΝΑΜΟ 1.950,00 1321
9 ΚΗΥ 9171 ΒΥΤΙΟ ΣΟΥΣΤΕΣ 234,00 861
10 ΚΥ 9051 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ-ΒΙΝΤΙΛΑΝΕΡ 410,00 1321
    ΣΥΝΟΛΟ 9.654,00  

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών 
εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώµατος του Σουλίου, την 27-05-2012, στον 
ιστορικό χώρο του Σουλίου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 41055/1580/07-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ.  41198/1586/10-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι «Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να 
διοργανώσει της ΕΟΡΤΕΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, βάση του Β.∆. 157/1969 (ΦΕΚ 46/τΑ/11-3-1969 ) 
«Περί καθορισµού εορτών». Πρόκειται για εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του 
ολοκαυτώµατος του Σουλίου, γίνονται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαΐου στον 
ιστορικό χώρο του Σουλίου, σύµφωνα µε σχετικό πρόγραµµα που εκδίδεται. Αποτελούν δε, 
σηµαντικό γεγονός για τον Νοµό Θεσπρωτίας και ιδιαίτερα για την πρωην επαρχία 
Σουλίου.  Τον ιστορικό τόπο του Σουλίου επισκέπτονται πλήθος προσκυνητών από όλη την 
Ελλάδα, οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν Αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου 
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καθώς και όλες τις προβλεπόµενες τιµές  για την αυτοθυσία των Σουλιωτών». Στη συνέχεια 
εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για την διοργάνωση των εορταστικών 
εκδηλώσεων, καθώς και την έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
συνολικού ποσού € 5.000,00 στο όνοµα του Ζώη Παναγιώτη υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειµένου να πληρωθεί µέρος των ως 
άνω δαπανών για τα υλικά. Επιπλέον σηµειώνεται ότι «….. θα καταβληθεί προσπάθεια, να 
µην ξεπεραστεί ο προϋπολογισµός, να γίνουν οι απαραίτητες περικοπές δαπανών όπου 
µπορεί να γίνει, χωρίς οι εορτές να χάσουν την λαµπρότητά τους.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σε επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής µε τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, ζητήθηκε από όλα τα µέλη της 
Επιτροπής να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να µειωθεί το κόστος για τη διοργάνωση 
των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώµατος του Σουλίου, µέσα στα 
πλαίσια βέβαια της υποχρέωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διοργάνωση των  
εκδηλώσεων ιστορικής µνήµης και απόδοση τιµών για την αυτοθυσία των Σουλιωτών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/520/11-05-2012) 

Α) Εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού € 14.000,00 µε ΦΠΑ όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 5161 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την διοργάνωση των 
εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του ολοκαυτώµατος του Σουλίου, οι οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν την 27-05-2012, στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, βάσει του Β.∆. 
157/1969 (ΦΕΚ 46/τΑ/11-3-1969 ) «Περί καθορισµού εορτών» και οι οποίες αποτελούν 
σηµαντικό γεγονός για τον Νοµό Θεσπρωτίας και ιδιαίτερα για την πρώην επαρχία Σουλίου, 
δεδοµένου ότι τον ιστορικό τόπο του Σουλίου επισκέπτονται πλήθος προσκυνητών από όλη 
την Ελλάδα, οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν Αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου 
καθώς και όλες τις προβλεπόµενες τιµές για την αυτοθυσία των Σουλιωτών: 

α/α ∆απάνες Περιγραφή 

1.  Υλικά ∆ιοργάνωσης    Αφορά δαπάνες για προµήθεια υλικών διακόσµησης κλπ  

2.  ∆ιάφορες Προµήθειες  Προµήθειες για την αναπαράσταση και το Βουλευτήριο  

3.  ∆ηµιουργία και εκτύπωση 
Προγραµµάτων φακέλων  κλπ   

Αφορά δαπάνη για την εκτύπωση περίπου 1000 
προγραµµάτων προσκλήσεων και 1000 φακέλων  

4.  Ταχυδροµικά τέλη αποστολής  
Αφορά την δαπάνη για ταχυδροµικά τέλη αποστολής των 
προγραµµάτων  

5.  Ενοικίαση Καθισµάτων  Αφορά την ενοικίαση 250 περίπου καθισµάτων  

6.  Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων  
Αφορά δαπάνη για  την ηχητική κάλυψη στον χώρο του 
αµφιθεάτρου (οµιλίες, αναπαράσταση κλπ) και στο 
βουλευτήριο (οµιλίες, δοξολογία κλπ) 

7.  Μουσική κάλυψη εκδηλώσεων  
Αφορά την δαπάνη για την µουσική κάλυψη (συγκρότηµα)  
για τους παραδοσιακούς χορούς  

8.  
Μεταφορά από και προς τον 
χώρο (οµάδων του στρατού και 
χορευτικών)  

Αφορά δαπάνη για την µεταφορά στρατιωτικών µονάδων 
(για τις πρόβες και για την απόδοση τιµών) και χορευτικών 
συγκροτηµάτων  

9.  Στεφάνια – Λουλούδια  
Αφορά δαπάνη για την προµήθεια στεφάνων για κατάθεση 
περίπου 20 καθώς και (2) ανθοσυνθέσεων για διακόσµηση. 
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α/α ∆απάνες Περιγραφή 

10.  Προβολή – ∆ηµοσίευση  
Αφορά δαπάνη για δηµοσιεύσεις – µεταδόσεις των 
εκδηλώσεων σε ΜΜΕ  

11.  Εργατικά έξοδα Αφορά δαπάνη για εργάτες που θα κουβαλήσουν υλικά  

12.  Κατασκευή και διόρθωση πανό 
και αεροπανό    

Αφορά δαπάνη για την κατασκευή και διόρθωση διάφορων 
πανό που θα µπουν σε σηµεία του δρόµου για την 
ενηµέρωση του κοινού  

13.  ∆ιάφορα  
Αφορά διάφορα έξοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 
παραπάνω κατηγορίες και τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες  

ΣΥΝΟΛΟ  µε τον ΦΠΑ:   14.000 € 

 
Β) Εγκρίνει την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού € 
5.000,00 στο όνοµα του Ζώη Παναγιώτη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε απόδοση σύµφωνα µε το Νόµο, προκειµένου να πληρωθεί µέρος 
των ως άνω δαπανών για τα υλικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι στη 
σηµερινή εποχή, που περικόπτονται καθηµερινά κοινωνικές δαπάνες, δεν δικαιολογείται 
να δαπανώνται τόσο µεγάλα ποσά για τις συγκεκριµένες εκδηλώσεις, οι οποίες 
επιβάλλεται πλέον να είναι λιτές, όπως αρµόζει άλλωστε και στις εκδηλώσεις ιστορικής 
µνήµης και απόδοσης τιµών για την αυτοθυσία των Σουλιωτών. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιµώµενης αµοιβής € 
40.650,41 χωρίς ΦΠΑ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
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για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

8. Την αριθµ. 2/45/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 1989/53/09-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο, 
Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.   

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40911/1877/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 41047/1545/10-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 09-05-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε 
το αριθµ. πρωτ. 28/2012 έγγραφό του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/521/11-05-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιµώµενης αµοιβής € 
40.650,41 χωρίς ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας: Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται 
στο από 09-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως 
ορίσθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 28/2012 έγγραφό του,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Ιωάννου Νικόλαος του Γεωργίου, ως Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Α.∆.Τ. 
Α.Ζ.249196 µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Λογοθέτη του Θωµά, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 
µε Α.∆.Τ.  Α.Ε. 285133 

2. Μπούρας Χαράλαµπος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Α.∆.Τ. Μ883491 µε 
αναπληρωτή τον Κρητικό ∆ηµήτριο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Α.∆.Τ. 
ΑΖ747934  

3. Παππάς ∆ηµήτριος του Αναστασίου, µε Α.∆.Τ. ΑΒ412823 Πολιτικός Μηχανικός 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου-Επιτροπή Ν. 
Πρέβεζας, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Νικολάου Ευάγγελο του Σπυρίδωνα, 
Γεωλόγο Μηχανικό µε Α.∆.Τ. ΑΒ621313. 
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Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Ελένη Κατωπόδη του Ζώη, µε Α.∆.Τ. Ξ 624355 
Εργοδηγό ∆.Ε. µε αναπληρώτρια την Θεοδοσία Κλεισούρα του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
246094 Εργοδηγό Τ.Ε. 

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», θα 
διεξαχθεί στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην Πρέβεζα, την 23-05-2012 και ώρα 9.00 π.µ. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πρέβεζα 09-05-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –  
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 09-05-2012 και ώρα 09 : 00 π.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  
σε δηµόσια συνεδρίαση  και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας  κ.κ. :  Χαράλαµπου Μπούρα 
Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε µε ∆΄ β. και Κωνσταντίνου Κατσιµπόκη Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε µε ∆΄ β.  
διενεργήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕ.Κ. 226 / τ. Α΄ / 27-10-2011) και την υπ’ αριθ. 
πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β΄/07-11-2011) Απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από τον ∆ηµήτριο Κρητικό Πολιτικό 
Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄ β.  Προϊστάµενο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κλήρωση για τον ορισµό των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών για τη διενέργεια δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου µελετητή για την 
εκπόνηση της µελέτης  «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», 
προϋπολογισµού 40.650,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., που θα γίνει την 23-05-2012 ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 9: 00 π.µ. στα γραφεία της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

Η κλήρωση διενεργήθηκε µε κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο 
οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της από 08-05-2012 Κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

Αρχικά διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο (2) εκ των τριών (3) τακτικών µελών της 
ανωτέρω Επιτροπής (τα άλλο τακτικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα 
Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 28/2012 έγγραφο Επιτροπής N. Πρέβεζας / Τµήµα 
Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προαναφερόµενης 
Μελέτης). 

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως τακτικά µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Νικόλαος Ιωάννου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β., Πρόεδρος 
2. Χαράλαµπος Μπούρας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε   ∆΄ β., Μέλος 
Εν συνεχεία διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο (2) εκ των τριών (3) αναπληρωµατικών  

µελών της ανωτέρω Επιτροπής (τα άλλο αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί 
από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 28/2012 έγγραφο 
Επιτροπής N. Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση της προαναφερόµενης Μελέτης). 

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως αναπληρωµατικά της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1.  Γεώργιος Λογοθέτης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  ∆΄ β , Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2.  ∆ηµήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β, Αναπληρωµατικό Μέλος  

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων 
 

∆ηµήτριος Κρητικός 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 

 
Οι υπάλληλοι : 

 
 

  Χαράλαµπος Μπούρας                                                         Κωνσταντίνος Κατσιµπόκης   
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β.                                       Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος, εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε 
φιλοξενούµενους – συµµετέχοντες στην Συνάντηση για την νέα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο Ε.Π. Ελλάδα – Ιταλία 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 41887/1596/11-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού οκτακόσιων ευρώ (800 €), για την παράθεση 
γεύµατος σε φιλοξενούµενους – συµµετέχοντες στην Συνάντηση για την νέα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, που γίνεται στην 
Ηγουµενίτσα στις 11 Μαΐου 2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/522/11-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 
2012της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την για την παράθεση 
γεύµατος σε φιλοξενούµενους – συµµετέχοντες στην Συνάντηση για την νέα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013, που γίνεται στην Ηγουµενίτσα 
στις 11 Μαΐου 2012. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά και επιχειρησιακά 
Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από 
αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν 
υπερψηφίζει την εισήγηση.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40724/1537/09-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση του από 02-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του νέου 
επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) 
υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, ο οποίος κατέστη άγονος, και έγκριση 
απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης, κίνησης και λιπαντικών, 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 37/1123/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκε ο από 06-12-2011 (µε επανάληψη την 07-12-2011) 
ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαιοειδών κα λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του 
Νοµού, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/06-12-2011 και 2/07-12-2011 
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Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν 
υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς.  

7. Την αριθµ. 2/57/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επαναληπτικού ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την για την προµήθεια: 1) 
πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, µε 
αλλαγή των όρων της διακήρυξής του, για το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-2012, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 
171.805,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511,1512) και Β) καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη 
για τη διενέργεια του επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και εγκρίθηκαν οι 
όροι και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 5275/128/17-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 7/226/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκε ο ως άνω επαναληπτικός ανοιχτός µειοδοτικός 
διαγωνισµός, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το Νο 1/28-02-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι 
προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

9. Την αριθµ. 9/294/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία : Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, νέου επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την για την 
προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του 
Νοµού, για το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-
2012, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 122.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1511,1512) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του νέα επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και εγκρίθηκαν οι όροι και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 25715/957/21-
03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 41748/1611/11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41767/1594/11-05-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 
02-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του νέου επαναληπτικού ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά για τον εν λόγω διαγωνισµό.  

Επιπλέον η Υπηρεσία εισηγείται την υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης, µε την εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 
082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας-Ηγ/τσα, 
για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για 
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ, δεδοµένου ότι στον διαγωνισµό που διεξήχθη την 02-05-2012 (αριθ. 
διακήρυξης 2/2012) δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/523/11-05-2012) 
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− Ματαιώνει τον από 02-05-2012 νέο επαναληπτικό ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την 
προµήθεια 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του 
Νοµού, για το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-
2012, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 122.000,00 µε ΦΠΑ, επειδή κατέστη 
άγονος, σύµφωνα µε το από 02-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς. 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας 
Ηγουµενίτσα), της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, δεδοµένου 
ότι στον διαγωνισµό που διεξήχθη την 02-05-2012 (αριθ. διακήρυξης 2/2012) δεν 
προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής, µε τιµή χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική 
τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης του είδους. 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511 & 1512. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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