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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/19-04-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννιά (19) του µηνός 
Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

6. Ζούµπας Στέφανος, 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. 
36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»,  µέχρι την 30-06-2013. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
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Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», µέχρι την 25-06-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µέχρι την 30-07-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – 
Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι την 
31-07-2013. 

5. Έγκριση δαπάνης για τη µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι». 

6. Έγκριση προµήθειας ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας 
(άρση καταπτώσεων και καθιζήσεων) σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 24752/1095/15-03-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 11/357/03-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

9. Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια και 
παραλαβή ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, καθώς και φωτοαντιγραφικού χάρτου, 
και β) της Επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια και παραλαβή υλικών και εργασιών 
µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

10. Έγκριση του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του 
έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε 
ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013. 

11. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

12. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Ελένης ∆ηµουλά, και Γεώργιου Σιώµου, στην Αθήνα από 13-05-2013 έως 17-05-2013, για 
τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 
∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», που διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση µετακίνησης της Ντόβα Ολυµπίας, υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα στις 12-04-2013, για τη συµµετοχή της σε Ηµερίδα 
µε θέµα «Υιοθεσία και Αναδοχή» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση µετακίνησης της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού 
και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, στην  
Θεσσαλονίκη από 15-04-2013 έως 19-04-2013, για τη συµµετοχή της Επιµορφωτικό 
Πρόγραµµα µε τίτλο «Οικονοµικός Έλεγχος ∆ηµοσίων Οργανισµών» που διοργανώνει το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

15. Έγκριση µετακίνησης της ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Καλλιόπης Τέσια και του Βασίλειου Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, από 15 έως 16-04-2013 προκειµένου να 
συµµετάσχουν στην σύσκεψη για την «Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – 
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Ιονίου» - «Συνέργεια της Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου µε το Ε.Π ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 
2014-2020» και στην Ηµέρα Ενηµέρωσης (Info Day) σχετικά µε την Πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ελλάδα – 
Ιταλία 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  
Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)» προϋπολογισµού € 66.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση 
«ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», αναδόχου Τσιρώνη Σπυρίδωνα Ε.∆.Ε., µέχρι 
την 31-10-2013. 

18. Έγκριση των επικαιροποιηµένων τευχών δηµοπράτησης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Είσοδος πόλης Ηγουµενίτσας (Ηγουµενίτσα µέχρι παράκαµψη)». 

19. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  
πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)». 

20. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης Ηγουµενίτσας, µε  
απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του 
∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)». 

21. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση 
του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

22. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ 
και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013. 

23. Έγκριση α) λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) δαπάνης για την προµήθεια 
πινακίδων πληροφόρησης – σήµανσης επαρχιακού οδικού δικτύου του νοµού και γ) 
δαπάνης για τη µεταφορά υλικών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από 
αποθήκη στο Λαδοχώρι (λόγω λήξης της µίσθωσης) στην υπάρχουσα αποθήκη στη Νέα 
Σελεύκεια Ηγουµενίτσας 

24. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στους ∆ελφούς, για τη 
συµµετοχή τους ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα «Η Οικονοµική ∆ιαχείριση στις 
Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρµογής των δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών» 
που διοργανώνει η εταιρεία O.T.S.  Α.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
στις 18 και 19 Απριλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

25. Έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ. που θα πραγµατοποιηθεί από 17 έως 19-04-
2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

26. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», 
που θα διεξαχθεί από 22 έως 26-04-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

27. Έγκριση δαπανών για την προµήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης στο ΚΤΕΟ της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2



 - 4 - 

28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της 
αριθµ. 115700/4891/21-12-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
της αριθµ. 37/1560/27-12-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

29. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
36302/1625/17-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε σκοπό την 
µεταφoρά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινόµενων. 

30. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών, κτιρίου ιδιοκτησίας της  Π.Ε. Πρέβεζας, για τη 
στέγαση α)  παραγωγικού εργαστηρίου του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες και β) του Κέντρου Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής και Αποκατάστασης 
Ν. Πρέβεζας. 

31. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, για 
την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου 
BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών 
∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών. 

32. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. 
Πρέβεζας». 

33. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων 
εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. 

34. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και δαπνών εθνικών επετείων 
«Ηµέρας Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης» και «Εθνικών Αγώνων και Εθνικής 
Αντίστασης». 

35. Έγκριση µετακινήσεων εκτός έδρας του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

36. Έγκριση µετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 16/04/2013 έως 19/4/2013 µε θέµα «Επίσηµος 
έλεγχος στον τοµέα των πρόσθετων των τροφίµων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

37. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 24 έως 26-04-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», 
αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι την 06-07-2013. 

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος 
Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 
30-06-2013. 

40. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

41. Έγκριση µετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, από 11 έως 13-04-2013 για τη 
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συµµετοχή του σε σύσκεψη για την κάλυψη φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων καρπών 
εσπεριδοειδών προς τη Ρωσική Οµοσπονδία και Ουκρανία και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

42. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής αξιολόγησης προφορών, εισήγησης 
για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισµού για την πιστοποίηση 
του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας. 

43. Έγκριση του αριθµ. Ι/13-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας. 

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

45. Έγκριση τροποποίησης του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

46. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
47. Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
48. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων Ελλάδας και έγκριση σχετικών δαπανών. 
49.  Έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην 

Αθήνα, από 23 έως 24-04-2013, για τη συµµετοχή της σε συνάντηση εργασίας 
υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειών που είναι υπεύθυνοι για τις ∆ιεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σχέσεις µε την Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων της ΕΝ.Π.Ε. και έγκριση σχετικών 
δαπανών. 

50. Μη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 388/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου 
Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεσή της. 

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 παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, επί της 
οδού ∆οµπόλη αρ. 30 στα Ιωάννινα,  για τη στέγαση α)  του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και β) του 
Παραρτήµατος Ηπείρου – Νήσων του Γεωτεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας. 

2. Έγκριση προσφοράς γεύµατος εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
επίσκεψης Τούρκων Τουριστικών Πρακτόρων και έγκριση σχετικής δαπάνης. 

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες 
αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας 
Παραµυθιάς», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 09-04-
2013 συνεδριάσεως.  

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»,  µέχρι την 30-06-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 28194/2701/10-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34072/1214/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 27-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου, µε το αιτιολογικό της 
παρατεταµένης κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια του χειµώνα, που κατέστησε αδύνατη την 
ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου του έργου, καθώς και για το κλείσιµο του 
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φακέλου. Η Υπηρεσία έκρινε τους παραπάνω λόγους βάσιµους και εισηγείται την έγκριση 
παράτασης προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι την 30-06-2013 µε δικαίωµα 
αναθεωρήσεως. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/390/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»,  µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», µέχρι την 25-06-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 30752/2952/11-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34084/1217/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται στην περιοχή των 
Φιλιατών έχει εκτελεστεί το 50% των προβλεπόµενων εργασιών. Το ποσοστό  των 
συνολικών εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο 80%. …..  Ο ανάδοχος στην από 25-
02-2013 αίτηση παράτασής του αναφέρει τους εξής λόγους: • Οι εργασίες σύµφωνα  µε το 
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αρχικό χρονοδιάγραµµα, εκτελούνται  χειµερινούς µήνες, µε αποτέλεσµα λόγω της συχνής 
βροχόπτωσης να καθυστερούν. • Εκκρεµεί η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., µε αποτέλεσµα να 
µην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών. Με βάση τα ανωτέρω ο ανάδοχος αιτείται 
παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 25-06-2013…. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι σύµφωνα µε το 
αρχικό χρονοδιάγραµµα οι εργασίες εκτελούνται χειµερινούς µήνες µε αποτέλεσµα λόγω 
της συχνής βροχόπτωσης να καθυστερούν. Εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της 
αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι 25-06-2013 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως . …. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους 
παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επειδή έχει 
εξασφαλιστεί η σύµφωνη Γνώµη (υπ΄ αριθµ. 103207/29-03-2013 έγγραφο) από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µέχρι τις 25-06-2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται 
απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης 
εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 
έργου του θέµατος µέχρι 25.06.2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/391/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ 
Α.Ε.», µέχρι την 25-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
103207/29-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 25-06-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µέχρι την 30-07-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 33773/3193/11-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34078/1216/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Το σύνολο των εργασιών που εκτελέστηκαν 
ανέρχεται στο 30%...... Ο ανάδοχος στην από 19-02-2013 αίτηση παράτασής του αναφέρει 
ότι λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) κατά τους φθινοπωρινούς – 
χειµερινούς µήνες στους οποίος εκτελείται το έργο δεν µπορούσαν να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες. Για αυτό το λόγω επικαλείται αδυναµία συµπύκνωσης των υλικών και κυρίως των 
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απορριµµάτων. Με βάση τα ανωτέρω η ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας των 
εργασιών µέχρι 26-09-2013. …. Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) κατά τους φθινοπωρινούς – χειµερινούς µήνες στους 
οποίος εκτελείται το έργο δεν µπορούσαν να ολοκληρωθούν οι εργασίες. ∆εδοµένου ότι η 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ κρίνει εύλογο χρονικό διάστηµα παράτασης για το 
έργο τους 4 µήνες, όπως προκύπτει και από το υπ΄αριθµ. 103432/05-04-2013 έγγραφο 
διατύπωσης σύµφωνης γνώµης προέγκρισης παράτασης εισηγούµαστε την έγκριση 
παράτασης  της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-07-2013 µετά της νοµίµου 
αναθεωρήσεως …. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επειδή έχει εξασφαλιστεί η σύµφωνη Γνώµη (υπ΄ αριθµ. 
103432/05-04-2013 έγγραφο) από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχέιρισης ΕΠΠΕΡΑΑ 
προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 30-07-
2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 
εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας. ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος µέχρι 30.07.2013.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, και κατόπιν παρατηρήσεως των µελών κ.κ. 
Ζούµπα Στέφανου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόης, ότι –σε σχέση µε το προηγούµενο 
θέµα που αφορούσε το έργο στους ΧΑ∆Α ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών– το 
συγκεκριµένο έργο αποκατάστασης έχει κατασκευασθεί σε πολύ µικρότερο ποσοστό,  
στη συνεδρίαση κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και παρέστη, ο επιβλέπων 
µηχανικός των έργων, κ. Αργύρης Νάκος, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για τα θέµατα που 
τέθηκαν σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών, για τα δύο έργα αποκατάστασης των ΧΑ∆Α 
στη Θεσπρωτία, και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/392/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µέχρι την 30-07-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 103432/05-04-2013 έγγραφο της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της 
για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου που αφορά στην παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 30-07-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – 
Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι 
την 31-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31025/2978/08-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 32493/1178/08-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 04-04-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, και τους 
λόγους που επικαλείται, ήτοι, δυσµενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν στην 
περιοχή και συνεχίζουν να υφίστανται έως και σήµερα, ζητά την παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-07-2013, για ολοκλήρωση των εργασιών του 
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έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου του 
θέµατος µέχρι την 31-07-2013 µε δικαίωµα αναθεωρήσεως. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/393/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – Κηπίνα», 
αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι την 31-07-2013, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπάνης για τη µετατόπιση δικτύου ∆ΕΗ για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι».  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 33504/3173/10-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 34087/1218/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.360,35 €, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 806/5-4-2013 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, για 
την µετατόπιση του δικτύου της ∆ΕΗ που βρίσκονταν στο υπό κατασκευή έργο «Βελτίωση 
οδού Τύρια – Σιστρούνι» προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της οδού 
στην Τύρια.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/394/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.360,35 € µε ΦΠΑ, για τη  µετατόπιση του δικτύου 
της ∆ΕΗ στο υπό κατασκευή έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», σε 
βάρος των πιστώσεων του ανωτέρω έργου, που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ 440 του 
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου, για έργα 
της Ν.Α. Ιωαννίνων, µε ΚΑ 2007ΣΕ44000041. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 προµήθειας ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και 
εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 35047/1582/15-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35322/1291/15-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση για την «… προµήθεια Ασφαλτικού 
µίγµατος για την συντήρηση (γέµισµα λακκουβών) του Εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου  της Περιφέρειας Ηπείρου. Η δαπάνη αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 
ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου " Συντήρηση 
Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
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Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση  για την 
προµήθεια Ασφαλτικού µίγµατος στην εταιρεία Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε. …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, παρατήρησε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να η υπηρεσία να προβαίνει 
στη διαδικασία λήψης προσφορών από περισσότερες εταιρείες, για την εύρεση της 
συµφερότερης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/395/19-04-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου που θα γίνει µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό 
της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 
20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 
Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) και  

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», της προµήθειας ασφαλτικού 
µίγµατος, για τη συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε ποσό δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας 
(άρση καταπτώσεων και καθιζήσεων) σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 24752/1095/15-03-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 11/357/03-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013. 

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

7. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
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οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

8. Την αριθ. πρωτ. 24752/1095/15-3-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 14-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές 
(Τζουµέρκα-Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας) από τα έντονα καιρικά φαινόµενα 
(χιονοπτώσεις & βροχοπτώσεις), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µηχανήµατα 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του 
οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη για 
τον καθαρισµό του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιοχών και των 
κατοίκων. 

9. Την αριθ. 11/357/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 14-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις σε όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκα-
Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας) της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονοπτώσεις & βροχοπτώσεις), σύµφωνα µε την αριθµ. 24752/1095/15-3-
2013  απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα 
της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του 
οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 33575/1527/10-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 34707/1274/12-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για  
την αποκατάσταση βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/396/19-04-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές 
(Τζουµέρκα-Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας) από τα έντονα καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις & 
βροχοπτώσεις), από 14-03-2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούσαν για την άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του οδοστρώµατος των περιοχών και 
σύµφωνα µε την αριθµ. 24752/1095/15-3-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας και της αριθµ. 11/357/03-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Καπακλής Κων/νος 
 
ΜΕ 105674 

∆ήµος 
Κόνιτσας 

181,00 55,00 9.955,00 12.244,65 
 
14-28/3/2013 

Μάλιακας Σταύρος 
 
ΜΕ 99563 

∆ήµος 
Κόνιτσας 

298,00 65,00 19.370,00 23.825,10 
 
14/3-9/4/2013 

Πλιακοπάνος 
Κων/νος 

 
ΜΕ 102896 

∆ήµος 
Ζαγορίου 

58,00 55,00 3.190,00 3.923,70 
 
14-18/3/2013 
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Ζήση Βασιλική 

 
ΜΕ 95039 

∆ήµος 
Ζαγορίου 

40,00 55,00 2.200,00 2.706,00 
 
14-18/3/2013 

Ρεµπής Παν. – 
Μπόκιας Γεώργιος 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
 
ΜΕ 93912 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

300,00 60,00 18.000,00 22.140,00 
 
14/3-7/3/2013 

Κατσάνου Σοφία 
 
 
ΜΕ 51669 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

285,00 60,00 17.100,00 21.033,00 
 
14/3-7/4/2013 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 
 
 
ΜΕ 121206 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

271,00 55,00 14.905,00 18.333,15 
 
14/3-6/4/2013 

Γραβάνης 
Αριστοτέλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
 
ME 116840 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

333,00 60,00 19.980.00 24.575,40 
 
14/3-9/4/2013 

Γραβάνης 
Αριστοτέλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
 
ME 111553 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Αρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

333,00 60,00 19.980.00 24.575,40 
 
14/3-9/4/2013 

Γραβάνης 
Αριστοτέλης 

 
 
ME 55740 

Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας (µέσω 
Τζουµέρκων) 

333,00 60,00 19.980.00 24.575,40 
 
14/3-9/4/2013 

Μπόγδος Κων/νος 
 
ΜΕ 102880 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 192,00 55,00 10.560,00 12.988,80 

 
14-29/3/2013 

Παπαγιάννης 
Χρήστος 

 
ΜΕ 47427 

∆ήµος 
Μετσόβου 

35,00 55,00 1.925,00 2.367,75 
 
14-18/3/2013 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος τόνισε ότι και από τα 
στοιχεία που παρατίθενται από την Υπηρεσία (ώρες εργασίας µηχανηµάτων, αµοιβές), 
επιβεβαιώνεται περίτρανα η πρόταση του, για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά 
της συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που 
προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση 
της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της 
µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η 
τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό 
µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη 
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στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε 
« …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί 
να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., 
έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35137/1584/15-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36297/1309/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - 
συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των 
µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για τα προηγούµενα έτη και στα 
πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι 
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αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις 
ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/397/19-04-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459): 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.Μ
ΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ME 
93717 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 2 
(ΜΑΝΣΟΝ) 

470,00 578,10 

2 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 170,00 209,10 

3 
ΜΕ 
121960 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΦΥΛΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ ΤΩΝ 100*16 ΜΑΝ 
ΤΕΜ 2  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΟΥΣΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

210,00 258,30 

4 
ΜΕ 
121967 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΑΣΕΩΣ-
ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑ RIPER-
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 

600,00 738,00 

5 KY5178 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α-ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΜΕ 
ΚΑΜΠΑΝΕΣ 

2.350,00 2.890,50 

   ΣΥΝΟΛΟ   3.800,00 4.674,00 

 
� 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, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισµός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, 
για το προηγούµενο έτος. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια 
και παραλαβή ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, καθώς και φωτοαντιγραφικού 
χάρτου, και β) της Επιτροπής διαγωνισµού για την προµήθεια και παραλαβή υλικών 
και εργασιών µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
33445/2612/10-04-2013 και 33448/2613/10-04-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε 
αρ. πρωτ. 33520/1196/10-04-2013 και 33516/1195/10-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες η Υπηρεσία εισηγείται τη συγκρότηση των Επιτροπών του 
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θέµατος, και τον ορισµό των µελών τους, σύµφωνα µε τα συνηµµένα, από 10-04-2013 
Πρακτικά κλήρωσης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/398/19-04-2013) 

Α. Επιτροπή διαγωνισµού & παραλαβής γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, και 
φωτοαντιγραφικού χάρτου 

Συγκροτεί την Επιτροπή διαγωνισµού για την προµήθεια και παραλαβή ειδών γραφικής ύλης 
και λοιπών υλικών, καθώς και φωτοαντιγραφικού χάρτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» 
του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 10-04-2013 Πρακτικό 
που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Μελισσόβα Λαµπρινή, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆΄, 

β. Κολχούρη ∆έσποινα, υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Γραµµατέων, µε 
βαθµό Ε΄ και 

γ. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Οικονόµου Αικατερίνη, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄, 

β. Ζιώγα Αρτεµισία, υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Μπαλαµάτσιας Βασίλειος, υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Ε΄. 

Β. Επιτροπή διαγωνισµού & παραλαβής υλικών και εργασιών µηχανογραφικού 
εξοπλισµού 

Συγκροτεί την Επιτροπή για την προµήθεια και παραλαβή υλικών και εργασιών 
µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την 
αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 10-04-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Μάντζιος Στέφανος, Προϊστάµενος του τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων 
Φορέα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄, 
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β. Σακκάς Ευάγγελος, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, 
µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Γκορίτσας Αθανάσιος, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, 
µε βαθµό Γ΄, 

β. Χριστόπουλος Χρήστος, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού 
Η/Υ, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Γεωργοκίτσιος Κων/νος, προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών για τον Πολίτη της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα είναι: 

� Η εισήγηση για την προµήθεια πάσης φύσεως µηχανογραφικού εξοπλισµού, µετά από 
αξιολόγηση των αιτηµάτων των υπηρεσιών, η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, η 
διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση των προσφορών και η αντιµετώπιση κάθε 
θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

� Ο έλεγχος των βλαβών, ο προϋπολογισµός της δαπάνης, η σκοπιµότητα των επισκευών 
και της συντήρησης, η διαπίστωση των επισκευών και της ενσωµάτωσης των 
ανταλλακτικών όλου του υπάρχοντος µηχανογραφικού εξοπλισµού των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων (Φωτοτυπικών µηχανηµάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, 
FAX, τηλεφωνικών συσκευών κ.λπ.). 

� Η παραλαβή του πάσης φύσεως µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες όλων των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 10-04-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

� ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 Σήµερα στις 10/04/2013, παρουσία των : 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή επιτροπή προµήθειας και παραλαβής των ειδών 

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών, καθώς και φωτοαντιγραφικού χάρτου, για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

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

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

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

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

δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2



 - 28 - 

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

α. Μελισσόβα Λαµπρινή, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆΄, 

β. Κολχούρη ∆έσποινα, υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - 

Γραµµατέων, µε βαθµό Ε΄ και 

γ. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Ε΄. 

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

α. Οικονόµου Αικατερίνη, υπάλληλος του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού - Λογιστικού, µε βαθµό 

Γ΄, 

β. Ζιώγα Αρτεµισία, υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 

της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Μπαλαµάτσιας Βασίλειος, υπάλληλος του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό 

Ε΄. 

 Ιωάννινα, 10/04/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 10-04-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

 Σήµερα στις 10/04/2013, παρουσία των : 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή προµήθειας και παραλαβής υλικών και εργασιών 

µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

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

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

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

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

δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
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α. Μάντζιος Στέφανος, προϊστάµενος του τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης 

Συστηµάτων Φορέα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄, 

β. Σακκάς Ευάγγελος, προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών 

Η/Υ και Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, µε 

βαθµό Ε΄. 

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

α. Γκορίτσας Αθανάσιος, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. 

Πληροφορικής, µε βαθµό Γ΄, 

β. Χριστόπουλος Χρήστος, υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης 

∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. 

Προσωπικού Η/Υ, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Γεωργοκίτσιος Κων/νος, προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών για τον Πολίτη της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄. 

 Ιωάννινα, 10/04/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης 
του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRAL E II µε 
ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο LA 
BOTTEGA. 

7. Την αριθµ. 10/284/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για 
την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου µε ακρωνύµιο LA 
BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME 
GREECE – ITALY 2007-2013, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην από 21-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και για τις δράσεις που 
αφορούν: Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, συντονισµός επιτροπών και 
συναντήσεων και την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται µε τις ενέργειες που αφορούν 
τις ανάγκες δηµοσιότητας και προβολής του εν λόγω προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκειά 
του και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, και Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου, για τον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίσθηκαν τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 34925/1634/16-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35767/1297/16-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, το από 15/04/2013 
πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος (Αριθ. διαγωνισµού : 2, Αρ. 
πρωτ. προκήρυξης-πρόσκλησης: 30020/1474/02-04-2013).  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/399/19-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA 
BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – 
ITALY 2007-2013, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και 

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι: Α) της εταιρείας «COMITECH 
A.E.» και β) της ΜΑΡΙΑΣ ΤΙΚΜΑΝΙ∆Η. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
υποψηφίων αναδόχων, από τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των 
δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του 
έργου, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και αφού διαπίστωσε ότι 
καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα 
υποέργα του έργου, κατάρτισε τον σχετικό Πίνακα Βαθµολογίας Προσφορών, σύµφωνα µε τον 
οποίο, ο συνολικός βαθµός τεχνικής προσφοράς κάθε συµµετέχουσας εταιρείας είναι: Α) της 
εταιρείας «COMITECH A.E.»: 99,5 και Β) της ΜΑΡΙΑΣ ΤΙΚΜΑΝΙ∆Η: 99,15.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών 
των υποψηφίων αναδόχων, και στην τελική κατάταξη των προσφορών, στο σχετικό Πίνακα 
Συγκριτικής Κατάταξης Προσφορών, µε βάση τον τύπο της διακήρυξης {ΤΒ = α*(Β/Bmax) + 
β*(Kmin/K)} και σύµφωνα µε τον οποίο, πλέον συµφέρουσα, κρίνεται η προσφορά της 
εταιρείας «COMITECH A.E.», µε τιµή οικονοµικής προσφοράς € 6.500,00 χωρίς ΦΠΑ, 
Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς= 99,5 και Τελική Βαθµολογία=100. 
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Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη 
αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO 
DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 
12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, σύµφωνα µε 
το ανωτέρω, από 15-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «COMITECH A.E.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική της προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της 
τεχνικής περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα υποέργα του έργου και η προσφορά της είναι 
η πλέον συµφέρουσα, µε τιµή οικονοµικής προσφοράς € 6.500,00 χωρίς ΦΠΑ, Βαθµολογία 
Τεχνικής Προσφοράς= 99,5 και Τελική Βαθµολογία=100. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«COMITECH Α.Ε.», ως αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II 
µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II, προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 µε τιµή προσφοράς € 6.500,00 χωρίς ΦΠΑ. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
     Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “LA BOTTEGA DELLE VOCI-
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II”, µε ακρωνύµιο “LA BOTTEGA II”, 
προϋπολογισµού δαπάνης ∆ώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ΕΥΡΩ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. 
 (Αριθµός διακήρυξης: 30020/1474/2-4-2013) 

 

Στα Ιωάννινα  την 15η Απριλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  11:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 10/284/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και 

3. Φούκη Σοφία, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Επίσης παρευρέθηκε ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας COMITECH A.E., που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό, Κος Γλάρος Κων/νος.  

Η επιτροπή έως και τις 15/04/2013 καταληκτική ηµέρα υποβολής προσφορών δέχτηκε τις 
προσφορές των :  

1. COMITECH A.E. 

2. ΜΑΡΙΑ ΤΙΚΜΑΝΙ∆Η 

Που στο εξής θα αναφέρονται ως: 

Α/Α Λεκτικό Αναφοράς Επωνυµία  

1 Π1 COMITECH A.E. 

2 Π2 ΜΑΡΙΑ ΤΙΚΜΑΝΙ∆Η 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών και την µονογραφή των φακέλων των υποβαλλόµενων 
δικαιολογητικών. Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων. Ως αποτέλεσµα του ελέγχου, διαπιστώθηκε η 
ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώνοντας 
ότι καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα 
υποέργα του έργου. Μετά την αξιολόγηση και την βαθµολογία των προσφορών σύµφωνα µε 
τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η προκήρυξη του έργου, ο πίνακας βαθµολογίας που 
προέκυψε έχει ως εξής: 

 

Πίνακας 1. Βαθµολογία Προσφορών 
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Η τελική κατάταξη των προσφορών προέκυψε ως φθίνουσα σειρά µε βάση τον τύπο: 

ΤΒ = α*(Β/Bmax) + β*(Kmin/K) 

Όπου α = 0,80 και β = 0,20 είναι οι συντελεστές βαρύτητας τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς αντίστοιχα 
Β = βαθµός τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 
Βmax = µέγιστος βαθµός τεχνικής αξιολόγησης από όλες τις αξιολογούµενες προσφορές 
Κ = συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το έργο ο προσφέρων 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Κmin = συνολικό ποσό σε ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., της χαµηλότερης 
οικονοµικής προσφοράς. 
 

Πίνακας Συγκριτικής κατάταξης Προσφορών 

Α/Α Προσφορά 
Τιµή οικονοµικής 
προσφοράς χωρίς 
(ΦΠΑ) 

Βαθµολογία 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Τιµή/Βαθµολογία 

1 Π1 6.500,00 99,5 100 
2 Π2 8.470,00 95,15 92,2 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και όπως καθορίζεται από τους όρους της 
προκήρυξης πλέον συµφέρουσα προσφορά κρίνεται η προσφορά Π1 της εταιρείας   
 
COMITECH A.E. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ                                ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 ΦΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

Π1 Π2 

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου – 
Σαφήνεια της πρότασης 50 50 49,15 

Μεθοδολογία προσέγγισης – υλοποίησης του 
έργου, φάσεις υλοποίησης και παραδοτέα του 
έργου 

40 40 36 

Χρονοδιάγραµµα του έργου - Σαφήνεια 10 9,5 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 99,5 95,15 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2



 - 36 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36294/1308/17-04-
2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: Α) την 
επικαιροποίηση της αριθµ. 9/42/31-03-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, µε την οποία είχε ανατεθεί στη Γεωργία 
Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. Ιωαννίνων 
ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη συζήτηση της από 
04/05/2009 αίτησης αναίρεσης της Ν.Α.Ι. κατά της µονοπρόσωπης ΕΠΕ µε την επωνυµία  
«Ι. ΣΒΩΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 29/2009 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης για την 
αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω 
υποθέσεως, που δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο 
Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
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εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου και Β) την ανάθεση στην ανωτέρω δικηγόρο, της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας,  κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 18-03-2010 αίτησης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΚΚΟΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, για την ακύρωση α) της υπ’ 
αριθµ. 11539/29-10-2009 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων και β) της υπ’ αριθµ. 
770/235/20-1-2010 απόφασης της Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς 
και την έγκριση της σχετικής δαπάνης για την αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση 
ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, που δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την 
απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι είναι µεν θετικοί στην 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, εξακολουθούν όµως να 
ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν 
εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, σχετικά µε την εκπροσώπηση της Περιφέρειας από τη δικηγόρο κ. Γεωργία 
Τατάγια. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/400/19-04-2013) 

Α. Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
κατά τη δικάσιµο που έχει ορισθεί, όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 04/05/2009 αίτησης αναίρεσης της Ν.Α.Ι. κατά της µονοπρόσωπης ΕΠΕ µε την 
επωνυµία  «Ι. ΣΒΩΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 29/2009 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της 
βάσει της αριθµ. 9/42/31-03-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & 
Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη 
υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα 
πλαίσια της αριθµ. 9/42/31-03-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & 
Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, και την κατάθεση 
υποµνήµατος, σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ 
«Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 
982,00 πλέον ΦΠΑ. Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη 
συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, θα ανέλθει στο ποσό των € 1.600,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας 
αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου η δε ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνει όλες τις 
ενέργειες εκ µέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
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Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µε τον εισηγητή της υποθέσεως στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, 
παράσταση κατά τη δικάσιµο, κατάθεση υποµνήµατος, κλπ). 

Β. Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
κατά τη δικάσιµο που έχει ορισθεί, όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 18-03-2010 (αριθµ. καταθ. 2755/2010) αίτησης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, για την ακύρωση α) της 
υπ’ αριθµ. 11539/29-10-2009 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων και β) της  υπ’ αριθµ. 
770/235/20-1-2010 απόφασης της Γενικής Γραµµατέως της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να 
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι 
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), . 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, και την κατάθεση 
υποµνήµατος, σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ 
«Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 
982,00 πλέον ΦΠΑ. Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη 
συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, θα ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας 
αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου η δε ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνει όλες τις 
ενέργειες εκ µέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µε τον εισηγητή της υποθέσεως στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, 
παράσταση κατά τη δικάσιµο, κατάθεση υποµνήµατος, κλπ). 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό 
ότι η ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ενώπιον του ΣτΕ για όλες τις 
υποθέσεις, στην ίδια δικηγόρο, δηµιουργεί πρόβληµα. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Ελένης ∆ηµουλά, και Γεώργιου Σιώµου, στην Αθήνα από 13-05-2013 έως 
17-05-2013, για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – 
Κανονισµοί», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32045/3054/08-04-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 32494/1179/08-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση των 
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ελένης ∆ηµουλά, και 
Γεώργιου Σιώµου, στην Αθήνα από 13-05-2013 έως 17-05-2013, για τη συµµετοχή τους 
σε επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, 
Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των 
προϊσταµένων των ∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να 
παρακολουθούν σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης 
του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά 
καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 13/401/19-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Ελένης ∆ηµουλά, και Γεώργιου Σιώµου, στην Αθήνα (αναχώρηση την 12-05-13 και επιστροφή 
την 18-05-13), για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Κωδικοποίηση 
της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», που 
διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης από 13-05-2013 έως 17-05-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
1.980,00 για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων (µετακίνηση, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα 
διανυκτέρευσης) των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071, 
ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ντόβα Ολυµπίας, υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα στις 12-04-2013, για τη συµµετοχή της 
σε Ηµερίδα µε θέµα «Υιοθεσία και Αναδοχή» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
33629/1294/10-04-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 34090/1219/11-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
τη µετακίνηση της Ντόβα Ολυµπίας, υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα στις 12-04-2013, για τη συµµετοχή της σε Ηµερίδα µε 
θέµα «Υιοθεσία και Αναδοχή». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των 
προϊσταµένων των ∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να 
παρακολουθούν σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης 
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του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά 
καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 33629/1294/10-04-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 09-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 13/402/19-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Ντόβα Ολυµπίας, υπαλλήλου της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάτρα, για τη συµµετοχή της σε Ηµερίδα µε θέµα «Υιοθεσία 
και Αναδοχή» στις 12-04-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 129,55 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 151, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 µετακίνησης της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην  Θεσσαλονίκη από 15-04-2013 έως 19-04-2013, για τη συµµετοχή της 
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο «Οικονοµικός Έλεγχος ∆ηµοσίων Οργανισµών» 
που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 34334/2665/12-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
35321/1290/15-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της σε Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο «Οικονοµικός 
Έλεγχος ∆ηµοσίων Οργανισµών» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας 
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∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α στην  Θεσσαλονίκη από 15-04-2013 έως 19-04-
2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των 
προϊσταµένων των ∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να 
παρακολουθούν σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης 
του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά 
καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 34334/2665/19-04-
2013 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 09-04-2013 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/403/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού & 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε Επιµορφωτικό 
Πρόγραµµα µε τίτλο «Οικονοµικός Έλεγχος ∆ηµοσίων Οργανισµών» που διοργανώνει το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) στην  Θεσσαλονίκη από 15-
04-2013 έως 19-04-2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 250,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0711. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 µετακίνησης της ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Καλλιόπης Τέσια και του Βασίλειου Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, από 15 έως 16-04-2013 προκειµένου 
να συµµετάσχουν στην σύσκεψη για την «Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής 
– Ιονίου» - «Συνέργεια της Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου µε το Ε.Π ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 
2014-2020» και στην Ηµέρα Ενηµέρωσης (Info Day) σχετικά µε την Πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
«Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34898/20/15-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 35319/1289/15-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της ειδικής 
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συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Καλλιόπης Τέσια και του Βασίλειου 
Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, 
από 15 έως 16-04-2013 προκειµένου να συµµετάσχουν στην σύσκεψη για την 
«Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου» - «Συνέργεια της Στρατηγικής 
Αδριατικής – Ιονίου µε το Ε.Π ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» και στην Ηµέρα 
Ενηµέρωσης (Info Day) σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 
στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/404/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Καλλιόπης Τέσια και του Βασίλειου Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Πάτρα, από 15 έως 16-04-2013 προκειµένου να συµµετάσχουν στην 
σύσκεψη για την «Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής – Ιονίου» - «Συνέργεια της 
Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου µε το Ε.Π ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» και στην Ηµέρα 
Ενηµέρωσης (Info Day) σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στρατηγικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», καθώς και τη 
δαπάνη ποσού € 95,00 για την κάλυψη των εξόδων διαµονής, ηµερήσιας και χιλιοµετρικής 
αποζηµίωσης, του Βασίλειου Κατόπη, υπαλλήλου του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  
Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)» προϋπολογισµού € 66.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 21706/1123/07-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Αποκατάσταση ζηµιών από 
Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)», σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010».  

7. Την αριθµ. πρωτ. 15101/∆Ε-317/08-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε την οποία, ο τίτλος του έργου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014, διαµορφώθηκε ως εξής: 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 
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8. Την αριθµ. 9/247/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 22107/429/08-03-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 20856/410/05-
03-2013  απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 35832/674/16-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 35929/1304/16-04-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 09-04-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: «….. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η Ε. 
∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις 
της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του 
πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της 
∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του παρόντος πρακτικού η Ε.∆. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση Ε.Ι.Ν. 
Ηγουµενίτσας»  µειοδότης είναι  ο  Ράπτης Χρήστος του Χρυσοστόµου Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 40%  
µε προσφερόµενο ποσό 39.600,00 (µε Φ.Π.Α.) Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά του κ. Ράπτη 
Χρήστου του  Χρυσοστόµου Ε.∆.Ε. συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου σ ΄αυτήν.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/405/19-04-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  Ε.Ι.Ν. 
Ηγουµενίτσας)» προϋπολογισµού € 66.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Ράπτης Χρήστος του Χρυσοστόµου 
Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 40%  και µε προσφερόµενο ποσό 39.600,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Ράπτη Χρήστο του Χρυσοστόµου Ε.∆.Ε., και 
την υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 
(40%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Ε.∆. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα 
θέση «ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», αναδόχου Τσιρώνη Σπυρίδωνα 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-10-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31682/598/10-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 33271/1187/10-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 05-04-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητάει  
παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών µέχρι 30/10/2013, επειδή κατά το 
ενδιάµεσο διάστηµα, από την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και µέχρι τις αρχές του 
καλοκαιριού, ο ποταµός που διαρρέει την υπό διαπλάτυνση γέφυρα, παρουσιάζει µεγάλη 
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παροχετευτικότητα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση  κάθε εργασίας. Η 
Υπηρεσία, επειδή έκρινε τους παραπάνω λόγους βάσιµους και αντικειµενικούς εισηγείται 
την χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 31-10-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, παρατήρησε ότι στο εργολαβικό συµφωνητικό, που υπογράφηκε την 06-02-
2013, έχει προβλεφθεί πολύ µικρή προθεσµία εκτέλεσης του έργου, παρόλο που είναι 
δεδοµένο ότι κατά τη διάρκεια του χειµώνα ο ποταµός παρουσιάζει µεγάλη 
παροχετευτικότητα. Στη συνέχεια ο ίδιος, καθώς και τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν την πρόταση που είχε κατατεθεί 
και σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. θα πρέπει 
στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα 
όταν αυτές υπογράφονται κατά τους χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι 
δυνατό –λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, 
γεγονός που έχει ως συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη 
επιβάρυνση των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/406/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση 
«ΝΑΤΣΗ» στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», αναδόχου Τσιρώνη Σπυρίδωνα Ε.∆.Ε., µέχρι την 
31-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 των επικαιροποιηµένων τευχών δηµοπράτησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Είσοδος πόλης Ηγουµενίτσας (Ηγουµενίτσα µέχρι παράκαµψη)».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34450/646/11-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 34709/1276/12-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

« …. Παίρνοντας δε υπόψη και : 
1. Την µε αριθµ.  1058/18-03-2003 απόφαση της ∆/νσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για τη   σύνταξη   της   
µελέτης  του θέµατος και  την κατασκευή του έργου, συνολικού προϋπολογισµού 240.000,00  
€ και καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες  για   την προκήρυξη   κι ανάθεση της µελέτης. 

2. Την µε αριθµ. 646/12-02-2004 απόφαση της  ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της υπόψη µελέτης στα µελετητικά 
γραφεία: 

 α.    Πατσούρα Σάββα 
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 β.    Πασλή Βασίλη         
 γ.    Πουληµένο Γεώργιο 
 δ.   Υποδοµή σύµβουλοι Μηχανικοί 
         ε.    Παπαδιαµάντης Θεοχάρης  
3. Την µε αριθµ. 4475/06-10-2005 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες της µελέτης. 
4. Την µε αριθµ. 3109/19-07-2005 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η γεωλογική έκθεση της µελέτης. 
5. Την µε αριθµ. 4068/27-10-2006 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η προµελέτη οδοποιίας – κόµβων της µελέτης του θέµατος. 
6. Την µε αριθµ. 4974/14-11-2006 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η οριστική γεωλογική µελέτη. 
7. Την µε αριθµ. οικ. 111246/24-12-2008 κοινή απόφαση των ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠΠΟ, µε την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης. 

8. Την από 02-11-2009 αίτηση του µελετητή µε την οποία παραδόθηκε η οριστική µελέτη 
οδοποιίας - κόµβων της µελέτης του θέµατος. 

9. Την µε αριθµ. 4414/09-11-2009 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η οριστική  µελέτη αποχέτευσης της µελέτης του θέµατος. 

10. Τα αναθεωρηµένα τεύχη δηµοπράτησης της µελέτης όπως συντάχθηκαν την 11/4/2013 από 
την ∆ΤΕ Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση των αναθεωρηµένων τευχών δηµοπράτησης της µελέτης: «Είσοδος πόλης 
Ηγουµενίτσας (Ηγουµενίτσα µέχρι παράκαµψη)», όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε. Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας προκειµένου το έργο να ενταχθεί στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013. 
Τα υπό έγκριση τεύχη είναι τα παρακάτω: 
Τεύχη: 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/407/19-04-2013) 

Εγκρίνει τα επικαιροποιηµένα-αναθεωρηµένα τεύχη δηµοπράτησης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Είσοδος πόλης Ηγουµενίτσας (Ηγουµενίτσα µέχρι παράκαµψη)», ήτοι α) 
Προϋπολογισµός, β) Αναλυτικό Τιµολόγιο και γ) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 34450/646/11-04-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, προκειµένου το έργο να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-
ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  
Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε 
Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/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. καθώς 
και τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 και του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 33/1346/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για την 
περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών από τις 
Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, όπως 
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αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
10.000,00 χωρίς ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού  
της Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31413/584/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 32657/1182/09-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέµατος, Α) από τεχνικούς υπαλλήλους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, βάσει του από 08-02-2013 Πρακτικού Κλήρωσης και Β) από εκπροσώπους του 
ΤΕΕ-Τµ. Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, βάσει του µε αριθµ. πρωτ. 9/04-04-2013 
εγγράφου του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/408/19-04-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη 
ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα 
Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)»: Α) από τεχνικούς 
υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και 
αναφέρονται στο από 08-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε 
το αριθµ. πρωτ. 9/04-04-2013 έγγραφό του 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. ∆ήµα Άννα,  Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος, µε αναπληρωτή της τον Αλεξίου Παύλο, 
Πολιτικό Μηχανικό, και  

2. Ντάρα  Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Αντωνάδο  
Λάζαρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, 

υπάλληλοι της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και  

3. Φώτσης Θωµάς, Χηµικός Μηχανικός, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Χεκίµογλου 
Αχιλλέα, Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα 
Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της  

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

(ΤΜΗΜΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ - ΓΕΦΥΡΑ  ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
για  την  περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας   

µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια»   
της Τ. Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)»  

 
 
Στην Ηγουµενίτσα  σήµερα Παρασκευή την 08-02-2013 και ώρα 10.00πµ, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας µας οι κάτωθι: 
1. Αντωνάδος Λάζαρος,   Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ/κός,  ∆/ντής της ∆/νσης Τ. Ε. Π. Ε. 
Θεσ/τίας 
2. Φερεντίνος Λάµπρος, Εργοδηγός και  
3. Τσουµέτη Αναστασία, ∆ιοικητικός υπάλληλος. 
 
που ορισθήκαµε µε από 06-02-2013 αναρτηθείσα Ανακοίνωση  του ∆/ντή της  ∆.Τ.Ε. 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/τίας, ως υπεύθυνοι διεξαγωγής κλήρωσης για την 
συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την µελέτη του θέµατος  
πραγµατοποιήσαµε κλήρωση  για  τρία (2) τακτικά µέλη και για τρία (2) αναπληρωµατικά 
µέλη µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας, που είχαν τα κατάλληλα για την 
συγκρότηση της συγκεκριµένης Επιτροπής προσόντα  

 

1. ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ. 
2. ΑΛΕΞΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ, Πολ. Μηχ.   
3. ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ. Μηχ.   
4. ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ. Μηχ.   
5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ, Πολ. Μηχ. ΤΕ 

 

και κληρώθηκαν  

   για δυο (2) τακτικά µέλη: 

      1.      ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ. Μηχ.   

      2.      ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ. Μηχ. 
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και για δυο (2) αναπληρωµατικά µέλη  

1.     ΑΛΕΞΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ,  Πολ. Μηχ.   

2.     ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ. 

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Ηγουµενίτσα     08 - 02 - 2013 
 

 

 

1. ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ., ∆/ντής Τ. Ε. Π. Ε. Θ 

 
 
 
 

                                         2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Εργοδηγός 

 
 
 

3. ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ιοικητικός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  
πόλης Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/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. καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 και του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-
10-2011). 

6. Την αριθµ. 33/1347/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για 
την περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  
νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου 
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Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 
3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε 
προεκτιµώµενη αµοιβή € 8.000,00 χωρίς ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους 
πόρους του προϋπολογισµού  της Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31685/599/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 32671/1184/09-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου του θέµατος, Α) από τεχνικούς υπαλλήλους 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει του από 08-02-2013 Πρακτικού Κλήρωσης και Β) από 
εκπροσώπους του ΤΕΕ-Τµ. Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, βάσει του µε αριθµ. πρωτ. 
9/04-04-2013 εγγράφου του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/409/19-04-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  
περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  
τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας)»: Α) από τεχνικούς υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, κλήρωση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 08-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και Β) 
από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα Ηπείρου, Παράρτηµα 
Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 9/04-04-2013 έγγραφό του 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Αλεξίου Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος, µε αναπληρώτριά του την Ντάρα  
Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, και 

2. ∆ήµα Άννα, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά της την Αθανασίου 
Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ 

υπάλληλοι της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και  

3. Φώτσης Θωµάς, Χηµικός Μηχανικός, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Χεκίµογλου 
Αχιλλέα, Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Τµήµα 
Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 

             
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   
    

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της  

Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

(ΤΜΗΜΑ  ΠΕΝΤΕ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ - ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ) 
για  την  περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  της Ηγουµενίτσας 

µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» 
της Τ. Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας» 

 
 
Στην Ηγουµενίτσα  σήµερα Παρασκευή την 08-02-2013 και ώρα 10.00πµ, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας µας οι κάτωθι: 
1. Αντωνάδος Λάζαρος,   Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ/κός,  ∆/ντής της ∆/νσης Τ. Ε. Π. Ε. 
Θεσ/τίας 
2. Φερεντίνος Λάµπρος, Εργοδηγός και  
3. Τσουµέτη Αναστασία, ∆ιοικητικός υπάλληλος. 
 
που ορισθήκαµε µε από 06-02-2013 αναρτηθείσα Ανακοίνωση  του ∆/ντή της  ∆.Τ.Ε. 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/τίας, ως υπεύθυνοι διεξαγωγής κλήρωσης για την 
συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την µελέτη του θέµατος  
πραγµατοποιήσαµε κλήρωση  για  τρία (2) τακτικά µέλη και για τρία (2) αναπληρωµατικά 
µέλη µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας, που είχαν τα κατάλληλα για την 
συγκρότηση της συγκεκριµένης Επιτροπής προσόντα  

6. ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ. 
7. ΑΛΕΞΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ, Πολ. Μηχ.   
8. ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ. Μηχ.   
9. ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ. Μηχ.   
10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ, Πολ. Μηχ. ΤΕ 

 

και κληρώθηκαν  

   για δυο (2) τακτικά µέλη:  

          1.      ΑΛΕΞΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ,  Πολ. Μηχ 

      2.       ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ. Μηχ.  
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και για δυο (2) αναπληρωµατικά µέλη  

      1.     ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ. Μηχ. 

2.     ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ, Πολ. Μηχ. ΤΕ 

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Ηγουµενίτσα     08 - 02 - 2013 
 

 

 

1. ΑΝΤΩΝΑ∆ΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ., ∆/ντής Τ. Ε. Π. Ε. Θ 

 
 
 
 

                                         2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Εργοδηγός 

 
 
 

3. ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ιοικητικός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για 
υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και 
έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 34010/1141/11-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
34182/1222/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και των όρων της αριθµ. 
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4/2012 διακήρυξης. Επίσης εισηγείται τη διεξαγωγή του διαγωνισµού µετά την 
παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (συντετµηµένη 
προθεσµία άρθρο 10 παρ. 1 περ. α. του Π.∆. 118/2007) λόγω του επείγοντος, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 2503/05-04-2013 επισυναπτόµενο έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/410/19-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 92.906,89 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 2013. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 34010/1141/11-
04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και 
Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Την αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και 
Ι.Χ., για το χρονικό διάστηµα από 11-09-2012 έως 30-06-2013. 

14. Τις αριθµ. 5/89/05-02-2013 και 8/232/04-03-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
τις οποίες τροποποιήθηκαν η ανωτέρω αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
34016/1142/11-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34187/1223/11-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση των δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες ανάγκες  µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/411/19-04-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της 
αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
τις όµοιες αριθµ. 5/89/05-02-2013 και 8/232/04-03-2013 αποφάσεις, σχετικά µε την ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
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Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013, ως 
εξής: 

1. Το δροµολόγιο «Λεπτοκαρυά-Βροσύνα (Β/µιας Εκπ/σης)» µε µεταφορέα τον Αυθίνο Ιωάννη 
(ΙΧ), που περιλαµβάνεται στην αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, παύει να ισχύει από 8-1-2013. 

2. Το δροµολόγιο  Α/θµιας Εκπ/σης «Στέρνα (Νέας Σελεύκειας) -Ηγουµενίτσα(2ο ∆ηµοτικό & 2ο 

Γυµνάσιο)», που περιλαµβάνεται στην αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, και εκτελούσε ο µεταφορέας Τζάνης Αριστοτέλης (ΤΑΧΙ), από 14-3-2013, λόγω 
παραίτησης του ανωτέρω, θα εκτελείται από τον Θανασούλα Λάµπρο (ΤΑΧΙ), µε την ίδια τιµή 
22,58 €.       

3. Το δροµολόγιο Β/θµιας Εκπ/σης «Αχούρια Κεραµίτσας – Κεραµίτσα», που περιλαµβάνεται 
στην αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε µεταφορέα τον 
Σεραφίγγο Θεόδωρο (ΤΑΧΙ), µεταφέρεται στην κατάσταση της Α/θµιας Εκπ/σης και θα 
εκτελείται από τον ίδιο µεταφορέα µε το ίδιο ποσό (19,35 €) από τον Απρίλιο 2013. 

4. Το δροµολόγιο «Άγιος  Βλάσιος - Καστρί-Ηγουµενίτσα (Εσπερινό)», που περιλαµβάνεται στην 
αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε µεταφορέα τον Ρούµπη 
Παναγιώτη (ΤΑΧΙ) παύει να ισχύει από 4-4-2013. 

5. Το δροµολόγιο «Πετούσι – Παραµυθιά – Γκρίκα – Ηγουµενίτσα (Εσπερινό)» που 
περιλαµβάνεται στην αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  µε 
µεταφορέα τον Παππά Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) και ποσό 69,03€ (έµφορτα χιλιόµετρα συνολικά  100 ) 
µερικές µέρες διαµορφώνεται σε «Παραµυθιά-Γκρίκα- Ηγουµενίτσα», (λόγω απουσίας του 
µαθητή) µε τον ίδιο µεταφορέα και µε ποσό 41,42€ (έµφορτα  χιλιόµετρα 60) από 8-1-2013.  

6. Το δροµολόγιο «Μαυρούδι - Ηγουµενίτσα (Εσπερινό)», που περιλαµβάνεται στην αριθµ. 
5/89/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε µεταφορέα τον Τζώρτζη 
Κωνσταντίνο (ΤΑΧΙ) παύει να ισχύει από 4-4-2013. 

7. Το  δροµολόγιο «Χαραυγή – Βροσύνα (Β/θµιας Εκπ/σης)», µε µεταφορέα τον Καφέτση  
Γεώργιο (ΙΧ), πραγµατοποιήθηκε από 25-9-2012 µέχρι 21-12-2012 µε τιµή 27,00 € (τιµή 
διαγωνισµού 40,32 – έκπτωση 25,595%=30€-10%).    

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) στον Ειδικό Φορέα 191/0821 για την Α/βάθµια Εκπαίδευση 
και 192/0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες αριθµ. 5/89/05-02-2013 και 8/232/04-03-2013 αποφάσεις. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 α) λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) δαπάνης για την 
προµήθεια πινακίδων πληροφόρησης – σήµανσης επαρχιακού οδικού δικτύου του 
νοµού και γ) δαπάνης για τη µεταφορά υλικών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, από αποθήκη στο Λαδοχώρι (λόγω λήξης της µίσθωσης) στην 
υπάρχουσα αποθήκη στη Νέα Σελεύκεια Ηγουµενίτσας. 

 
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 του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 32052/1109/08-04-2013, 
35089/1185/15-04-2013 και 35709/1199/16-04-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ.  
32370/1147/08-04-2013, 35315/1287/15-04-2013 και 35769/1298/16-04-2013 αντίστοιχα 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση α) 
λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) δαπάνης για την προµήθεια πινακίδων 
πληροφόρησης – σήµανσης επαρχιακού οδικού δικτύου του νοµού και γ) δαπάνης για τη 
µεταφορά υλικών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από αποθήκη στο 
Λαδοχώρι (λόγω λήξης της µίσθωσης) στην υπάρχουσα αποθήκη στη Νέα Σελεύκεια 
Ηγουµενίτσας. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/412/19-04-2013) 

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

1. ∆απάνη ποσού 123,00 € µε ΦΠΑ για την επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος 
KONICA MINOLTA BIZHUB C-250 της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (τοποθέτηση 
υλικών Τσιπάκι, DRUM, CLEAN BLADE) Φορέας 072 και ΚΑΕ 1329α. 

2. ∆απάνη ποσού 110,00 € πλέον ΦΠΑ για την προµήθεια είκοσι (20) κλασέρ Α4 8-
31//45 και είκοσι (20) ατοµικών φακέλων υπαλλήλων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού. Τα ανωτέρω υλικά είναι εκτός του διαγωνισµού γραφικών –
χαρτικών  έτους 2013.  (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α). 

3. ∆απάνη ποσού 210,00 µε ΦΠΑ για την αγορά ενός (1) FAX Laser για το γραφείο 
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1713 ).  

Β.  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 500,00€ πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) Φορέας 072 και K.A.E 0899, για την µεταφορά υλικών των Τεχνικών 
Υπηρεσιών από την παλιά τους αποθήκη στο Λαδοχώρι (λόγω λήξης της µίσθωσης) στην 
υπάρχουσα αποθήκη στη Νέα Σελεύκεια Ηγουµενίτσας. Για την µεταφορά των ανωτέρω 
υλικών, θα χρησιµοποιηθεί γερανοφόρο  όχηµα, κλάρκ και φορτηγό. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.500,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια πινακίδων 
πληροφόρησης –σήµανσης επαρχιακού οδικού δικτύου  για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και του 
Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στους ∆ελφούς, 
για τη συµµετοχή τους ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα «Η Οικονοµική ∆ιαχείριση στις 
Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρµογής των δηµοσιονοµικών κανόνων και 
πρακτικών» που διοργανώνει η εταιρεία O.T.S. Α.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στις 18 και 19 Απριλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
35885/1120/10-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 33608/1200/10-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής 
των υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στους ∆ελφούς, για τη συµµετοχή τους 
ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα «Η Οικονοµική ∆ιαχείριση στις Περιφέρειες στο 
περιβάλλον εφαρµογής των δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών» που διοργανώνει η 
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εταιρεία O.T.S.  Α.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στις 18 και 19 
Απριλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των 
προϊσταµένων των ∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να 
παρακολουθούν σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης 
του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά 
καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/413/19-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, Μαρτίνης Ελισσάβετ, Τσότσης Ευφροσύνης, Ζώη Παναγιώτη και Γιαννακού 
Ηλία, καθώς και των υπαλλήλων του Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, Αθανασίου Κων/νου και ∆ακούκη Ηλία στους ∆ελφούς την 18 και 19 Απριλίου 
2013, για τη συµµετοχή τους στην ενηµερωτική διηµερίδα µε θέµα: «Η Οικονοµική ∆ιαχείριση 
στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρµογής των δηµοσιονοµικών κανόνων και πρακτικών» 
που διοργανώνει η εταιρεία «O.T.S. Α.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», 
καθώς και τις δαπάνες ποσού € 380,00 και € 910,00 σε βάρος του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 και 
072, ΚΑΕ 0899 αντίστοιχα, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2013, για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, καθώς και για την κάλυψη του 
δικαιώµατος συµµετοχής στη διηµερίδα.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια/συνέδρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή 
του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ. που θα πραγµατοποιηθεί από 17 έως 19-
04-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2672/12-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 34708/1275/12-04-2013 στον φάκελο 
5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου 
Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του 
Ε.Φ.Ε.Τ. που θα πραγµατοποιηθεί από 17 έως 19-04-2013 και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι ο ανωτέρω υπάλληλος εκτελεί καθήκοντα 
φυτοϋγειονοµικού ελεγκτή, ποιοτικού ελεγκτή, επόπτη κυκλοφορίας ζωοτροφών και είναι 
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µέλος της επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων καταλληλότητας επιχειρήσεων 
επεξεργασίας τροφίµων φυτικής προέλευσης, ενώ επιπλέον ότι οι αρχές επίσηµου 
ελέγχου  υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν ή να καταρτίσουν το προσωπικό τους (Ε.Κ. 
882/2004– (ΥΑ 14708/2007 αρ. 2). 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 2672/12-04-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 09-04-2013 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/414/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 19-04-2013, 
για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ, καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 390,00 για την κάλυψη των  εξόδων µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο 
«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», που θα διεξαχθεί από 22 έως 26-04-2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
35108/1738/15-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 35317/1288/15-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», 
που θα διεξαχθεί από 22 έως 26-04-2013. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των 
προϊσταµένων των ∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να 
παρακολουθούν σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης 
του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά 
καιρούς παρακολουθούν. 

 Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/415/19-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» που 
θα διεξαχθεί από 22 έως 26-04-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπανών για την προµήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικής και 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο ΚΤΕΟ 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36187/2590/17-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36300/1310/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Σας στέλνουµε δύο προσφορές 
µε αντικείµενο την εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
στο ΚΤΕΟ Περ. Ενότητας Θεσπρωτίας, αναγκαίων για την προσαρµογή του στις νέες 
συνθήκες λειτουργίας του, και σας παρακαλούµε όπως εξ αυτών εγκρίνετε την προσφορά 
του κ. Παναγιώτη Τακλάκογλου ως την πιο συµφέρουσα, που περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
1) Προµήθεια τοποθέτηση και σύνδεση δύο πυροσβεστικών φωλιών και επένδυση δύο 
πορτών του λεβητοστασίου µε το ποσό των 520,00 € πλέον ΦΠΑ, 2) Προµήθεια και 
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τοποθέτηση δέκα φωτιστικών ασφαλείας και ηλεκτρικών γραµµών τροφοδοσίας αυτών µε 
το ποσό των 850,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 1.685,10 € µαζί µε ΦΠΑ. Η 
δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του προγράµµατος ΚΑΠ 
(ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ), και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 071 και ΚΑΕ 9779049.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, επανέλαβαν προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα που είχε κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα 
ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να υπάρξει δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της 
Περιφέρειας, για τις δαπάνες που έχουν µέχρι σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/416/19-04-2013) 

Εγκρίνει, για τις ανάγκες προσαρµογής του ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, στις νέες συνθήκες λειτουργίας του, την εκτέλεση εργασιών 
πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που περιλαµβάνει την προµήθεια, 
τοποθέτηση και σύνδεση του κάτωθι εξοπλισµού, από τον Παναγιώτη Τακλάκογλου, 
συνολικού ποσού 1.685,10 € µε ΦΠΑ, που υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ 
αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, ως εξής: 

1) Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση δύο πυροσβεστικών φωλιών και επένδυση δύο 
πορτών του λεβητοστασίου µε ποσό 520,00 € πλέον ΦΠΑ,   

2) Προµήθεια και τοποθέτηση δέκα φωτιστικών ασφαλείας και ηλεκτρικών γραµµών 
τροφοδοσίας αυτών, µε ποσό 850,00 € πλέον ΦΠΑ,  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ΚΑΠ 
(Τοµέας ∆ιάφορα) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Φορέας 071 ΚΑΕ 9779049. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει 
της αριθµ. 115700/4891/21-12-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και της αριθµ. 37/1560/27-12-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.      

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013. 

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

8. Την αριθ. πρωτ. 115700/4891/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικού µεταφορικού µέσου για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν 
αιτήµατος της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στον Μηχανικό Εξοπλισµό της κατάλληλο όχηµα για τη 
µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος.   

9. Την αριθµ. 37/1560/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Σοκόλη Παναγιώτη, της εκτέλεσης του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν 
αιτήµατος της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 
115700/4891/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στον Μηχανικό 
Εξοπλισµό της, κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, που ζητά το 
Τµήµα Τροχαίας Ηγουµενίτσας 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
35766/1606/15-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36314/1314/17-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την 
άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/417/19-04-2013) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή εργασιών 
για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που εκτέλεσε ο κάτωθι 
δικαιούχος, την 12-12-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό της, κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, σύµφωνα µε το αίτηµα της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 115700/4891/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
την αριθ. 37/1560/27-12-2012 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι:  

Ονοµατεπώνυµο :  Σοκόλης Παναγιώτης 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΝ ΧΛΜ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΤΙΜΗ ANA 
TON ΧΛΜ ∆ΑΠΑΝΗ 

12-∆εκ-12 ΕΚΒ 4864 24,00 102,00 2 0,07 342,72 

              

    ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 342,72 
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    Φ.Π.Α 23% 78,83 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 421,55 

    ΦΟΡΟΣ 8% 27,42 

    ΠΛΗΡΩΤΕΟ 394,13 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών 
που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την 
αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και 
η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 
Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), 
αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των 
Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις 
σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται 
συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για 
την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
36302/1625/17-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε σκοπό 
την µεταφορά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινόµενων.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013. 

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

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

8. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 36302/1625/17-04-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικού φορτηγού, το οποίο εργάσθηκε από 15-
04-2013 στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας µε σκοπό την µεταφορά αδρανών για 
βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Ανατρεπόµενο Φορτηγό), που απαιτούνταν για την 
άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
36332/1626/17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36360/1318/17-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης φορτηγού ιδιωτικής χρήσης µε οδηγό µε σκοπό 
την µεταφορά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινόµενων, από 15-04-2013, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/418/19-04-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε 
τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
όπως αναφέρεται κατωτέρω, του έργου της µεταφοράς αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, από 15-04-2013, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 36302/1625/17-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό (Ανατρεπόµενο Φορτηγό), που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Σοκόλης Παναγιώτης ΕΚΒ 4864 
Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
κυρίως στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και 
όχι µόνο- µε καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι 
σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη 
έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το 
σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την 
άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία 
που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή 
τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία 
που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των προβληµάτων, όπου 
αυτά εµφανίζονται. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό 
δίκτυο, λόγω καιρικών φαινοµένων.». 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της 
Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 παραχώρησης χρήσης αιθουσών, κτιρίου ιδιοκτησίας της  Π.Ε. Πρέβεζας, για 
τη στέγαση α)  παραγωγικού εργαστηρίου του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες και β) του Κέντρου Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής και 
Αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34330/1160/12-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 34704/1273/12-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Με την από 14-3-2013 αίτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία  «Σύλλογος γονέων , κηδεµόνων και φίλων παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες Ν. Πρέβεζας» ζητάει την παραχώρηση κατάλληλου χώρου προκειµένου να 
λειτουργήσει παραγωγικό εργαστήρι για την απασχόληση 20 παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 
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Με την  από 26-3-2013 αίτηση   προς τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας το  ΝΠΙ∆  µε την 
επωνυµία  « Κέντρο ειδικής και επαγγελµατικής αγωγής και αποκατάστασης  Ν. Πρέβεζας» 
ζητά να του παραχωρηθεί κατάλληλος χώρος  140 τµ περίπου για τη λειτουργία τριών 
εργαστηρίων προκειµένου να απασχοληθούν 35 µαθητευόµενοι  και ενός χώρου για τη 
λειτουργία  γραφείου γραµµατειακής υποστήριξης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 
του Π∆ 242/1996 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 
«επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν  η χρήση  ακινήτων της Περιφέρειας  στο δηµόσιο, 
άλλες Περιφέρειες, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆…για την αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης . Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας (άρθρο 176 του ν. 3852/10 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) , στην οποία 
πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς στα πλαίσια της συνδροµής της έκτακτης και 
επείγουσας ανάγκης, ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το ακίνητο, ο 
χρόνος διάρκειας της παραχώρησης και κάθε άλλος όρος αναγκαίος κατά  την κρίση της 
Επιτροπής» Η επείγουσα και έκτακτη ανάγκη για την παραχώρηση των αιθουσών 
προκύπτει από το περιεχόµενο των ως άνω αιτήσεων. Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο που βρίσκεται στο ∆ήµο Πρέβεζας ,επί της λεωφόρου 
Ιωαννίνων και εισηγείται να παραχωρηθούν για χρονικό διάστηµα 5 ετών, στο  Κέντρο 
ειδικής αγωγής και αποκατάστασης  οι αίθουσες 3,4,5 και στο Σύλλογο γονέων και 
κηδεµόνων η αίθουσα 8 , του κτιρίου που στεγάζεται και η ΕΤΑΝΑΜ, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα. Η παραχώρηση θα γίνει µε τους 
ειδικότερους όρους και συµφωνίες των άρθρων  810 και επ. του Αστικού Κώδικα . Ύστερα 
από τα ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της παραχώρησης χρήσης των ως άνω 
αιθουσών.».  

Στην ανωτέρω εισήγηση, επισυνάπτονται, Α) η αριθµ. πρωτ. 1/14-03-2013 αίτηση του 
ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων και φίλων παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες Ν. Πρέβεζας» και Β) η µε αριθµ. πρωτ. 7/26-03-2013 αίτηση του ΝΠΙ∆ µε την 
επωνυµία «Κέντρο ειδικής επαγγελµατικής αγωγής και αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας», 
καθώς και σχετικό σχεδιάγραµµα των προς παραχώρηση αιθουσών. 

Α) Στην αίτηση του ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων και φίλων 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες Ν. Πρέβεζας», αναφέρονται τα εξής: «…Ο Σύλλογος µας 
ιδρύθηκε το 1990. Είναι ο πρώτος Σύλλογος που ιδρύθηκε και δραστηριοποιήθηκε στον 
Νοµό Πρέβεζας για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες (Ν.Υ ., Σύνδροµο Down, Αυτισµό κ.τ.λ.) και 
αυτή την στιγµή απαριθµεί περί τα εβδοµήντα (70) µέλη. Συνεργάζεται δε µε τον Σύλλογο 
Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Ν. Πρέβεζας, ο οποίος απαριθµεί αυτή την εποχή περί 
τα χίλια εκατό (1100) µέλη. Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2011 ο Σύλλογος µας είχε υπό την 
επίβλεψη και µέριµνα του ένα Παραγωγικό Εργαστήριο, στο οποίο φοιτούσαν περί τα είκοσι 
(20) παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το Εργαστήριο αυτό λειτουργούσε απογευµατινές ώρες σε 
ενοικιασµένο από το Σύλλογο χώρο. Όµως λόγω έλλειψης χρηµάτων αναγκαστήκαµε να 
αφήσουµε το χώρο αυτό και να κλείσουµε το εργαστήριο, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να 
µείνουν στο σπίτι µε όλες τις κακές συνέπειες. Γι' αυτό παίρνουµε το θάρρος να 
απευθυνθούµε σ' εσάς και να σας παρακαλέσουµε να διαθέσετε στο Σύλλογο κάποιο 
κατάλληλο χώρο, στον οποίο θα µπορέσουµε να λειτουργήσουµε ξανά το εργαστήριο για τα 
παιδιά. ….».  

Β) Στην αίτηση του ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Κέντρο ειδικής επαγγελµατικής αγωγής και 
αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας», αναφέρονται τα εξής: «… Σας γνωρίζουµε ότι µε το 
ανωτέρω υπ' αριθµ. σχετικό σας είχαµε εκθέσει λεπτοµερώς τις στεγαστικές και τις 
οικονοµικές ανάγκες του ΚΕΕΑΑ Νοµού Πρέβεζας….. Συνεπεία τούτου το Κέντρο µη 
δυνάµενο να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες του, περιόρισε τη λειτουργία του 
Κέντρου σε δύο µόνο µήνες την Σχολ. Περίοδο του 2012. Επιπροσθέτως δε αδυνατώντας να 
ανταποκριθεί οικονοµικώς στα έξοδα της µίσθωσης του διδακτηρίου, διέκοψε τη µίσθωση 
του και µετέφερε το υλικό του Κέντρου σε αποθηκευτικό χώρο µε µηδαµινό ενοίκιο. Με τη 
λήξη της διδακτικής περιόδου του 2012, διέκοψε τη λειτουργία του και όπως έχει η 
κατάσταση είναι αδύνατον να συνεχισθεί η λειτουργία του εάν δεν εξασφαλιστεί ο 
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κατάλληλος χώρος τουλάχιστον 140 τ.µ. διά τη δηµιουργία τριών εργαστηρίων για τη 
δηµιουργική απασχόληση 35 περίπου µαθητευοµένων και ενός χώρου για την εγκατάσταση 
Γραφείου Γραµµατειακής Υποστήριξης. Περιττό να τονίσουµε ότι η εξεύρεση του ανωτέρω 
χώρου είναι επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του Κέντρου προκειµένου να 
συγκεντρωθούν οι µαθητευόµενοι του ΚΕΕΑΑ οι οποίοι για τόσο χρονικό διάστηµα παραµέ-
νουν σε αποκλεισµό και αποµόνωση µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική τους 
υπόσταση, αλλά και των γονέων και κηδεµόνων τους οι οποίοι είναι καταδικασµένοι να 
κουβαλούν εφ' όρου ζωής στος όµους τους το βαρύ και δυσβάστοχτο αυτό φορτίο. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/419/19-04-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 12 του Π.∆. 242/1996 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,  

την δωρεάν παραχώρηση, για πέντε έτη, της χρήσης αιθουσών σε κτίριο ιδιοκτησίας της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που βρίσκεται στο ∆ήµο Πρέβεζας, επί της Λεωφόρου Ιωαννίνων αρ. 210 (περιοχή 
Αγ. Ειρήνης), για τη στέγαση α) του παραγωγικού εργαστηρίου του ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία 
«Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων και φίλων παιδιών µε ειδικές ανάγκες Ν. Πρέβεζας» και β) του 
ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Κέντρο ειδικής επαγγελµατικής αγωγής και αποκατάστασης Ν. 
Πρέβεζας», για λόγους επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί προκύπτουν από το 
περιεχόµενο των σχετικών, αριθµ. πρωτ. 1/14-03-2013 και 7/26-03-2013 αιτήσεων των ως 
άνω ΝΠΙ∆ (ανωτέρω υπό στ. 6). 

Η παραχώρηση των ανωτέρω αιθουσών του κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι της αριθµ. 8 
αίθουσας στο ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Σύλλογος γονέων, κηδεµόνων και φίλων παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες Ν. Πρέβεζας» και των αριθµ. 3,4 & 5 αιθουσών στο ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία 
«Κέντρο ειδικής επαγγελµατικής αγωγής και αποκατάστασης Ν. Πρέβεζας», όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο συνηµµένο στην αριθµ. πρωτ. 34330/1160/12-04-2013 εισήγηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας, σχεδιάγραµµα, θα γίνει µε τους ειδικότερους όρους 
και συµφωνίες των άρθρων  810 και επ. του Αστικού Κώδικα. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, 
για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του 
έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών 
∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, του Ν. 3886/2010 καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 
(Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την  αριθµ. 17/74/ 17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ των οποίων 
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και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «BioGAIA» “Development of sustainable biogas strategies for 
integrated agroindustrial waste management”. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 33970/168/11-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 34128/1221/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2012 και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 
3188 ΤΡΟΠ. 0 /15-6-2012  της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο 
“Development of sustainable biogas strategies for integrated agro-industrial waste 
management” (Ανάπτυξη βιώσιµων  στρατηγικών «βιοαερίου» για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων), BioGAIA, Στο πρόγραµµα αυτό η 
Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 186.000€, 
ενώ η υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων γίνεται σε συνεργασία από τις  Π.Ε. 
Πρέβεζας και Π.Ε. Άρτας. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήµιο Πατρών. 
Το έργο “BioGAIA” αποτελεί µια συνεργασία 7 εταίρων, δηµόσιων φορέων και 
οργανισµών δηµοσίου δικαίου, που εργάζονται από κοινού µε κύριο αντικείµενο τη µελέτη 
της παραγωγής βιοαερίου σε πιλοτικές εγκαταστάσεις (µονάδες) αναερόβιας ζύµωσης οι 
οποίες αξιοποιούν µείγµατα υγρών αποβλήτων µε βάση την εποχική διαθεσιµότητα τους. 
Παράλληλα, το έργο θέτει στόχους για την αύξηση της βιωσιµότητας των εν λόγω 
εγκαταστάσεων και την µετατροπή τους από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων σε µονάδες παραγωγής βιοαερίου (βιοενέργειας). Αναλυτικά για τις δράσης 
δηµοσιότητας του έργου BioGaia, η στόχευση επικεντρώνεται στα παρακάτω: Αύξηση του 
ενδιαφέροντος του κοινού, τοπικών εµπλεκοµένων φορέων, φοιτητών και πιθανών 
επενδυτών στο θεµατικό περιβαλλοντικό ζήτηµα που αντιµετωπίζεται µε τη µεθοδολογία 
του συγκεκριµένου έργου. Επίδειξη στους δηµόσιους φορείς της δυνατότητας εφαρµογής 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσία αποτελεσµατικά αλλά και κερδοφόρα. Αύξηση του 
ενδιαφέροντος και προσέλκυση πράσινων επενδύσεων µε την επίδειξη µιας 
ολοκληρωµένης λύσης διαχείρισης αγρο-βιοµηχανικών αποβλήτων σε πιλοτικό επίπεδο. 
Για την έγκαιρη και τεχνικά άρτια υλοποίηση συνολικά του έργου BioGaia, καθώς και 
συγκεκριµένα για την υλοποίηση των δράσεων δηµοσιότητας και διάχυσης της 
πληροφορίας, απαιτούνται οι υπηρεσίες έµπειρου εξωτερικού συνεργάτη. Η ανάθεση 
εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη προβλέπεται στην περιγραφή της εγκεκριµένης αίτησης 
χρηµατοδότησης µε προϋπολογισµό 40.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Με 
βάση το παραπάνω και προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση 
της προτεινόµενης παροχής υπηρεσίας του θέµατος παρακαλούµε για την κατάρτιση 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής αναδόχου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από 
τις επιτροπές σύµφωνα µε την αριθµ. 33965/167/11-04-2013 εισήγηση µας προς την Ο.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου.».  

8. Την αρ. πρωτ. 33965/167/11-04-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 34126/1220/11-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβάλλεται συνηµµένα το από 02-04 2013 Πρακτικό 
κλήρωσης των µελών των Επιτροπών για τον ανωτέρω διαγωνισµό, ήτοι: Α) Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση 
προµηθειών – υπηρεσιών, Β) Επιτροπή Παραλαβής σύµβασης προµηθειών – υπηρεσιών 
και Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/420/19-04-2013) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
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της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε 
ΦΠΑ, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 33970/168/11-04-2013 εισήγηση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ελλάδα-Ιταλία 
2007-2012 και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ. 0 /15-6-
2012 της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο “Development of sustainable biogas 
strategies for integrated agro-industrial waste management” (Ανάπτυξη βιώσιµων  
στρατηγικών «βιοαερίου» για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτοβιοµηχανικών 
αποβλήτων), BioGAIA. Στο ως άνω συγχρηµατοδοτούµενο {κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε)} έργο, η 
Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 186.000 €, η 
υλοποίηση των δράσεων και παραδοτέων γίνεται σε συνεργασία, από τις Π.Ε. Πρέβεζας και 
Π.Ε. Άρτας, ενώ επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Β. Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών, Παραλαβής σύµβασης προµηθειών – 
υπηρεσιών και Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για τον ανωτέρω πρόχειρο 
διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 02-04-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

Ι. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 
ανάθεση  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππάς Απόστολος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Μηχανικών – Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού))  

2 
Ψαλίδα Μαρία  (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Χριστοδούλου Φωτεινή (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ 
Ιχθυοπαθολόγων, Υπάλληλος της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

ΙΙ. Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση 
Ανάπτυξης)  

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Ακρίβος Κωνσταντίνος, (ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας 
& ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας)  

Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας) 

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού 
– Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 
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ΙΙ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Κανιώρης Σπυρίδων (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Ζαµπέλη ∆ωροθέα (ΠΕ Β’ Υπάλληλος της 
∆/νση Ανάπτυξης)  

3 
Γέροντας Αλέξανδρος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της Τµ. Πληροφορικής) 

Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   2  -  04  - 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για το διαγωνισµό και τη παραλαβή της σύµβασης του συγχρηµατοδοτούµενου 

έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGaia » 

Σήµερα, στις 2/04/2013 ηµέρα Τρίτη, παρουσία των: 

1. Μάρη-Ντουλα Αγλαΐας, προϊσταµένης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 

2. Νάση Φρίξου, προϊσταµένου του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

3. Ιωάννου Σταυρούλας, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών 

για τις επιτροπές του άρθρων 27 και 38 του Π.∆. 118/07 από την συνταχθείσα προς 

τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικά όργανα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

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

ονοµατεπώνυµο κάθε υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής 

σειρά: 

 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 

ανάθεση  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππάς Απόστολος, (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού))  

2 
Ψαλίδα Μαρία  (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Χριστοδούλου Φωτεινή ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
∆ιοικητικού Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 
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Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Ακρίβος Κωνσταντίνος, (ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & 
ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας)  

Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 

 

Και για τα δύο παραπάνω έργα για την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

και προσφυγών κληρώθηκαν οι 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Κανιώρης Σπυρίδων (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Ζαµπέλη ∆ωροθέα (ΠΕ Β’ Υπάλληλος της 
∆/νση Ανάπτυξης)  

3 
Γέροντας Αλέξανδρος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της Τµ. Πληροφορικής) 

Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 

Πρέβεζα     2 - 4 - 2013 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
 
 

Μάρη Ντούλα Αγλαΐα 
 
 
 
Νάσης Φρίξος 
 
 
 
Νάση Βαρβάρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας 
µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. 
Πρέβεζας».   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 28594/991/17-
04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36303/1311/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, 
στο Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) και την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς και την έγκριση 
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διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, 
η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:295 -ΚΑΕ: 1643). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/421/19-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανωτέρω προµήθεια, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 28594/991/17-04-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/16-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, 
αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/257/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
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προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων 
εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισµού € 
44.800,00 µε ΦΠΑ (ήτοι: ΟΜΑ∆Α  Ι: γραφική ύλη € 11.600,00 µε ΦΠΑ. ΟΜΑ∆Α ΙΙ: 
φωτοαντιγραφικό και µηχανογραφικό χαρτί: € 9.300,00 µε ΦΠΑ. ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: αναλώσιµα 
υλικά εκτυπωτών: € 21.500,00 µε ΦΠΑ και ΟΜΑ∆Α ΙV: αναλώσιµα υλικά φωτοτυπικών και 
φαξ: € 2.400,00 µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2013 (Λειτουργικά) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 22274/719/08-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 11/349/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες για την 
υλοποίηση της προµήθειας, οι κατωτέρω, ανά Οµάδα ειδών, σύµφωνα µε την αριθµ. 
2/2013 διακήρυξη: α) Η εταιρεία µε την επωνυµία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», 
για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών 
εκτυπωτών), µε ποσό προσφοράς 19.271,63 € µε ΦΠΑ και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙV (Προµήθεια 
αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών και φαξ), µε ποσό προσφοράς 2.376,59 € µε ΦΠΑ και 
β) Η εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια των ειδών 
της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς 7.803,28 € µε 
ΦΠΑ και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού), µε 
ποσό προσφοράς 7.945,38 € µε ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
36083/1211/17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.36307/1212/17-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το ΙΙ/16-04-2013 Πρακτικό αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος και µε την οποία εισηγείται την έγκρισή του, την ανάδειξη των οριστικών 
µειοδοτών αυτού και την έγκριση σύναψης των αντίστοιχων συµβάσεων. 

Στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/16-04-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙI 
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την 
αρ. πρωτ: 23865/778/13-3-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης -
χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών» (αρ. 
διακήρυξης: 2/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα, την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 
γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. 2/2013 διακήρυξη της Π.Ε. 
Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 23865/778/13-3-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης -χαρτιού, 
αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών». 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 
2)  Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
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3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών 

∆ηµοσίου». 
2. Την αριθµ. αρ. 2/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 23865/778/13-3-2013 
3. Την αριθµ. 11/349/3-4-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών, τεχνικών και 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων και αναδεικνύονται οι προσωρινοί 
µειοδότες, κατά οµάδα, του ανωτέρω διαγωνισµού. 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
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1 Euro Supplies  
Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 

Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκαν 

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας 
διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, την ανάδειξη 
των οριστικών µειοδοτών του διαγωνισµού και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης 
ως εξής: 
1.Την εταιρεία Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., για την προµήθεια των κατωτέρω ειδών: 
ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών), µε ποσό προσφοράς: 19.271,63 €, 
µε ΦΠΑ.  
ΟΜΑ∆Α ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων υλικών φωτ/κών και φαξ), µε ποσό προσφοράς: 2.376,59 
€ µε ΦΠΑ.  
2. Την εταιρεία Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προµήθεια των κατωτέρω ειδών: 
ΟΜΑ∆Α  Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς: 7.803,28 €, µε ΦΠΑ.  
ΟΜΑ∆Α ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντ/κού και µηχ/κού χαρτιού), µε ποσό προσφοράς 7.945,38 €, µε 
ΦΠΑ.  

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/422/19-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/16-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής 
ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη 
των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 44.800,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8) η 
Επιτροπή, προέβη στην αποσφράγιση των προσκοµισθέντων από τους προσωρινούς 
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µειοδότες φακέλων των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 
«κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης» της 
διακήρυξης του διαγωνισµού  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 
τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, και της 
οικείας διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την 
ανάδειξη ως οριστικών µειοδοτών για την υλοποίηση της προµήθειας, Α) την εταιρεία µε την 
επωνυµία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών) και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών φωτοτυπικών και φαξ) και Β) την εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης) και της 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και 
φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισµού € 44.800,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (Λειτουργικά), στους κάτωθι µειοδότες, ανά 
οµάδα ειδών, οι οποίοι προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 2/2013 διακήρυξη 
δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές προσφορές τους καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
της διακήρυξης για τα προσφερόµενα είδη, οι δε οικονοµικές τους προσφορές είναι οι πιο 
συµφέρουσες, ως εξής: 

1. Στην εταιρεία µε την επωνυµία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», για την προµήθεια 
των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών), µε ποσό 
προσφοράς 19.271,63 € µε ΦΠΑ και των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών φωτοτυπικών και φαξ), µε ποσό προσφοράς 2.376,59 € µε ΦΠΑ και  

2. Στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προµήθεια των ειδών 
της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς 7.803,28 € µε 
ΦΠΑ και των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού 
χαρτιού), µε ποσό προσφοράς 7.945,38 € µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες εταιρείες «Euro Supplies Α. & Μ. 
ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.» και «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, 
αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (Λειτουργικά). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και δαπανών εθνικών επετείων 
«Ηµέρας Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης» και «Εθνικών Αγώνων και Εθνικής 
Αντίστασης». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
554/17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36292/1307/17-04-2013 στον φάκελο 
5/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«…- Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνες εθνικών επετείων «Ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης», «Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης» Η 19η Απριλίου, 
ηµέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, καθιερώθηκε µε το αριθ. 130/2008Π∆ (ΦΕΚ 
191/Α/19.9.2008) ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης. Οι εκδηλώσεις 
µνήµης περιλαµβάνουν, τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση οµιλιών και κατάθεση στεφάνου 
στις έδρες των Νοµών και Επαρχείων. Το πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων 
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καταρτίζεται µε απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη. Το κόστος της διοργάνωσης 
ανέρχεται σε 60,00 ευρώ για αγορά στεφανιών. Με το Ν. 2703/1999, άρθρο 4  (ΦΕΚ  
72/Α/8-4-1999) καθιερώθηκε η 9η Μαΐου ηµέρα λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 
ως ηµέρα πανελλαδικού εορτασµού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά 
του ναζισµού και του φασισµού. Το κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται σε 60,00 ευρώ για 
αγορά στεφανιού. Η συνολική δαπάνη για τον εορτασµό των επετείων ποσού 120,00 ευρώ 
θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2013.- Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνες εκδήλωσης 
παρουσίασης ντοκιµαντέρ για τα ήθη και έθιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας στην Πρέβεζα. Η 
Π.Ε Πρέβεζας σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συγκεκριµένα την Ιερά Μητρόπολη, 
το ∆ήµο Πρέβεζας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα» προβάλλουν στις 26 Απριλίου 
2013, ηµέρα Παρασκευή, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας, ντοκιµαντέρ του πρεβεζάνου 
Γιάννη Νικολαϊδη µε θέµα τα ήθη και έθιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας στην Πρέβεζα. Το 
ντοκιµαντέρ είναι διάρκειας περίπου 90 λεπτών, στηρίζεται σε εικόνα, αφήγηση, µουσική 
και περιλαµβάνει πλούσιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό από το Ίδρυµα Ακτία Νικόπολις.   
Πρόκειται για µια καταγραφή των εθίµων της περιοχής που καλύπτει χρονικά τα τελευταία 
15 χρόνια. Το Πάσχα, είναι η δεύτερη µεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας µετά τα 
Χριστούγεννα. Γιορτάζεται µοναδικά σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν και διάφορα ήθη 
και έθιµα που έχουν την τιµητική τους, όλα µέσα σε µια ατµόσφαιρα ξεχωριστής κατάνυξης. 
Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές 
ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 
του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) , Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 15. «Η κοινή οργάνωση µε 
τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους.» Τα Πασχαλινά έθιµα της 
περιοχής µας έχουν την δική τους σφραγίδα, αξία και ποικιλία και έχουν όλα τις ρίζες τους 
σε παραδόσεις αιώνων ή ακόµη και χιλιετηρίδων. Η καταγραφή και προβολή τους αποτελεί 
µοναδικό σκαλοπάτι για τη διατήρηση και διάδοσή τους ειδικά στις νεότερες γενιές. Η 
εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης καθώς απευθύνεται, εκτός από το σύνολο των κατοίκων 
της περιοχής κάθε ηλικίας και µόρφωσης, και στο πανελλήνιο επειδή πολλά από τα έθιµα 
που περιγράφονται σε αυτό συναντώνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται στα 1.000,00 ευρώ για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και εκτυπώσεις 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. Παρακαλούµε για την 
έγκριση της παραπάνω διοργάνωσης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη 
των δαπανών της εν λόγω  εκδήλωσης. …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, στα πλαίσια της τοποθέτησης σε παρόµοιες 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, των εκπροσώπων της παράταξης «Ήπειρος 
Τόπος Να Ζεις», και των σχετικών εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που 
είχαν καταθέσει στη 12η/09-04-2013 Συνεδρίαση, επανέλαβαν τις θέσεις τους για το θέµα 
ως εξής: «Είναι καλό να στηρίζουµε τέτοιες προσπάθειες και ιδιαίτερα σήµερα, µε 
δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία των Φορέων. Παρόλα αυτά, επειδή 
υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών από άλλες Περιφέρειες, περί µη 
επιλέξιµων αντίστοιχων δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται υπόψη όλα αυτά τα νέα 
δεδοµένα.».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/423/19-04-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της εκδήλωσης του 
εορτασµού της 19ης Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, και στην 
οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το Π.∆. 130/2008, ΦΕΚ 191/Α/19-09-08 
και την αριθµ. πρωτ. 31701/1127/05-04-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι 
εκδηλώσεις µνήµης περιλαµβάνουν, τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση οµιλιών και κατάθεση 
στεφάνου.  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 60,00 σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 
072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013, για την αγορά 
στεφανιών για την ανωτέρω διοργάνωση της επετείου. 
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Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της εκδήλωσης του 
εορτασµού της 9ης Μαΐου, ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, ως ηµέρα 
πανελλαδικού εορτασµού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού 
και του φασισµού, και στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το Ν. 
2703/1999, άρθρο 4 (ΦΕΚ  72/Α/8-4-1999). 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 60,00 σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 
072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013, για την αγορά 
στεφανιών για την ανωτέρω διοργάνωση της επετείου.  

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στις 26 Απριλίου 2013, 
σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συγκεκριµένα την Ιερά Μητρόπολη, το ∆ήµο Πρέβεζας 
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα», εκδήλωσης προβολής ντοκιµαντέρ του πρεβεζάνου 
Γιάννη Νικολαϊδη µε θέµα τα ήθη και έθιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας στην Πρέβεζα.  

Το ντοκιµαντέρ είναι διάρκειας περίπου 90 λεπτών, στηρίζεται σε εικόνα, αφήγηση, µουσική 
και περιλαµβάνει πλούσιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό από το Ίδρυµα Ακτία Νικόπολις. 
Πρόκειται για µια καταγραφή των εθίµων της περιοχής που καλύπτει χρονικά τα τελευταία 15 
χρόνια. Το Πάσχα, είναι η δεύτερη µεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας µετά τα Χριστούγεννα. 
Γιορτάζεται µοναδικά σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν και διάφορα ήθη και έθιµα που 
έχουν την τιµητική τους, όλα µέσα σε µια ατµόσφαιρα ξεχωριστής κατάνυξης.  

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές 
ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του 
Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) , Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 15. «Η κοινή οργάνωση µε τοπικούς 
φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους.» Τα Πασχαλινά έθιµα της περιοχής µας έχουν 
την δική τους σφραγίδα, αξία και ποικιλία και έχουν όλα τις ρίζες τους σε παραδόσεις αιώνων 
ή ακόµη και χιλιετηρίδων. Η καταγραφή και προβολή τους αποτελεί µοναδικό σκαλοπάτι για τη 
διατήρηση και διάδοσή τους ειδικά στις νεότερες γενιές.   

Η εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης καθώς απευθύνεται, εκτός από το σύνολο των κατοίκων 
της περιοχής κάθε ηλικίας και µόρφωσης, και στο πανελλήνιο επειδή πολλά από τα έθιµα που 
περιγράφονται σε αυτό συναντώνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030, για την κάλυψη των δαπανών 
διοργάνωσης της εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και εκτυπώσεις. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση µετακινήσεων εκτός έδρας του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 34684/177/12-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 34702/1272/12-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τις µετακινήσεις εκτός 
έδρας του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου 
ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα προκειµένου να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένες συναντήσεις: α) µε τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Τουρισµού και την Υπουργό Τουρισµού και β) 
στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, στο Υπουργείο 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και συνεργασία µε 
στελέχη του σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ», για την προετοιµασία των πολιτιστικών διαδροµών 
µε άξονα τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/424/19-04-2013) 

Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Ακρίβου Κωνσταντίνου υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε βαθµό 
∆΄ του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στην Αθήνα, σε προγραµµατισµένες συναντήσεις, 
µε τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, καθώς και 
τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711, ως εξής:  

Α. Μετακίνηση από 13 έως 16-01-2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένη 
συνάντηση µε τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και υπηρεσιακούς παράγοντες του 
Υπουργείου Τουρισµού και την Υπουργό Τουρισµού, µε δαπάνη ποσού 235,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων διαµονής, ηµερήσιας και χιλιοµετρικής αποζηµίωσης και 

Β. Μετακίνηση από 19 έως 23-03-2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένες 
συναντήσεις µε τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας: α) στο Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και γ) συνεργασία µε στελέχη του 
σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ», για την προετοιµασία των πολιτιστικών διαδροµών µε άξονα τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου, µε δαπάνη ποσού 332,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
διαµονής, ηµερήσιας και χιλιοµετρικής αποζηµίωσης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση µετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή 
του σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 16/04/2013 έως 19/4/2013 µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των πρόσθετων των τροφίµων» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 35221/1188/16-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
35655/1296/16-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του 
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 16/04/2013 έως 19/4/2013 µε θέµα 
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«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των πρόσθετων των τροφίµων» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 35221/1188/16-04-2013 
εισήγησης του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και 
την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Νούσια Ηρακλή, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 09-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/425/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του ΕΦΕΤ, από 16/04/2013 έως 19/4/2013, µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον 
τοµέα των πρόσθετων των τροφίµων», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 370,00 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0711). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 24 έως 26-04-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36395/181/17-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 36362/1319/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, κ. Ιωάννου Ευστρατίου, στην Αθήνα προκειµένου να παραβρεθεί σε 
προγραµµατισµένες συναντήσεις: α) στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) Υπουργείο Υγείας και γ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/426/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 24 έως 26/04/2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένες 
συναντήσεις: α) στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) 
Υπουργείο Υγείας και γ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 180,00 για την κάλυψη των εξόδων 
διαµονής, και ηµερήσιας αποζηµίωσης σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716.  
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας 
Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι την 06-07-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 744/05-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
32663/09-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 01-04-
2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου, για τρεις µήνες, επειδή, λόγω των καιρικών 
συνθηκών, ήταν και είναι αδύνατη η πρόσβαση σε κάποια σηµεία που προβλέπονται 
εργασίες, λόγω του λασπωµένου εδάφους. Η Υπηρεσία συνηγορεί στη χορήγηση της 
παράτασης, για τους παραπάνω λόγους, καθόσον λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, 
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δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των µηχανηµάτων σε σηµεία µε χαλαρά εδάφη της 
πεδιάδας Άρτας, και οι εργασίες συντήρησης των τάφρων στα σηµεία αυτά θα γίνουν 
όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/427/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι 
την 06-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού 
Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», 
µέχρι την 30-06-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 838/09-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
33415/1188/10-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 
21-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων εργασιών έως 30.06.2013, λόγω των 
έντονων και παρατεταµένων βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή του έργου το 
τελευταίο τρίµηνο και οι οποίες δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των ασφαλτικών 
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εργασιών και κατά συνέπεια και των εργασιών σήµανσης - ασφάλισης του έργου µέσα 
στη συµβατική προθεσµία. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …Η σύµβαση 
υπογράφηκε την 10.09.2010 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 10.09.2012. Με τις 
αριθµ. 27/1094/21.09.2012 και 37/1552/27.12.2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µέχρι 31.12.2012 και 31.03.2013 αντίστοιχα. Το έργο χρηµατοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 
2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) σύµφωνα µε την Α.Π. 98/03.02.2010 απόφαση 1ης τροποποίησης ένταξης πράξης 
της Γενικής Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου 
ήταν 4.800.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 2.657.258,67 € µε 
ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των χωµατουργικών, των τεχνικών, 
της οδοστρωσίας και των υδραυλικών, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος από τις εργασίες 
των ασφαλτικών και της σήµανσης – ασφάλειας. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το Αριθ. Πρωτ. 1443/04.04.2013 έγγραφό 
της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω 
έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 
31.03.2013 σε 30.06.2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 
30.06.2013 για τους παραπάνω λόγους και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/428/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 1443/04-04-203 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 31-03-2013 σε 30-06-2013.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο, έχουν ήδη δοθεί άλλες δύο παρατάσεις, µε τις αριθµ. 27/1094/21.09.2012 
και 37/1552/27.12.2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπανών για τον εορτασµό της 19ης Απριλίου ως ηµέρας Φιλελληνισµού και 
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 33581/260/10-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 33607/1199/10-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 19ης 
Απριλίου ως ηµέρα Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 11437/21-03-2013 απόφαση του Υπουργείου 
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Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ, περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, 
εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά 
αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση 
εκδηλώσεων, κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/429/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για 
την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης του εορτασµού της 19ης Απριλίου ως ηµέρα 
Φιλελληνισµού και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, 
βάση του προγράµµατος, και στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το 
Π.∆. 130/2008, ΦΕΚ 191/Α/19-09-08 και την αριθµ. πρωτ. 31701/1127/05-04-2013 απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, συµµετοχή η οποία  κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η ανωτέρω δαπάνη, περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 
100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων,  αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, 
βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων κλπ). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος.  

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση µετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, από 11 έως 13-04-2013 για τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη για την κάλυψη φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων καρπών 
εσπεριδοειδών προς τη Ρωσική Οµοσπονδία και Ουκρανία και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3209/11-04-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 34076/1215/11-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη 
µετακίνηση του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, από 11 έως 13-04-2013 για τη συµµετοχή του 
σε σύσκεψη για την κάλυψη φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων καρπών εσπεριδοειδών προς 
τη Ρωσική Οµοσπονδία και Ουκρανία. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2



 - 113 - 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 3209/11-04-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 09-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 13/430/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, από 11 έως 13-04-2013 για τη συµµετοχή του 
σε σύσκεψη για την κάλυψη φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων καρπών εσπεριδοειδών προς τη 
Ρωσική Οµοσπονδία και Ουκρανία καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 200,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 291, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής αξιολόγησης προφορών, 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1310/17-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36348/1317/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν. 4024/2011 και σε συνέχεια του συνηµµένου, από 15-04-2013 πρακτικού κλήρωσης, τη 
συγκρότηση της Επιτροπής, µε έργο την  αξιολόγηση προφορών, εισήγηση για ανάθεση 
προµηθειών – υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Τµ. ΚΤΕΟ 
της Π.Ε. Άρτας. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/431/19-04-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης προφορών, εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – 
υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. 
Άρτας, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 15-04-2013 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

α)  Μανίκας Χρήστος, ΤΕ Τεχνικών, ως Πρόεδρος µε αναπληρωτή τον Γρούµπα Ηλία ∆Ε 
Τεχνικών, 

β) Παπαδόπουλος Γεώργιος, ΤΕ Τεχνικών, ως µέλος µε αναπληρωτή Τσίτσικα Απόστολο ΤΕ  
Τεχνικών και 

γ) Μιλτιάδους Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών, ως µέλος µε αναπληρωτή τον Κατέρο ∆ηµήτριο ΠΕ 
Μηχανικών. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στην Άρτα σήµερα  15-04-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στο 
Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 
του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων του Υπ. ∆/κής Μεταρρύθµισης & Ηλ. 
∆ιακ/σης διενεργήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
παρουσία του Πρ/νου του Τµήµατος Προµηθειών και της υπαλλήλου Κίτσιου 
Αρτεµισίας κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας και του Τµ. Πληροφορικής της Π.Ε.Άρτας για την 
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προφορών, εισήγησης για ανάθεση προµηθειών 
– υπηρεσιών και παραλαβής εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Τµ. ΚΤΕΟ της 
ΠΈ.Άρτας . Η ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης έγινε µε το αριθµ. οικ. 
1258/15-04-2013 έγγραφο . 

Από την κλήρωση αναδείχτηκαν ως κατωτέρω : 
        α)  Μανίκας Χρήστος   
        β) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
        γ) Μιλτιάδους Γεώργιος 
  αναπληρωµατικά µέλη 
        δ) Γρούµπας Ηλίας  
        ε) Τσίτσικας Απόστολος   
        στ)Κατέρος ∆ηµήτριος 
Τα παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται  από τους ανωτέρω υπαλλήλους. 
 

                                                                        Άρτα    15-04-2013 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος 

                                                                                Σπύρος Γεώργιος 

                                                                                  Κίτσιου Αρτεµισία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 του αριθµ. Ι/13-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 5/115/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια γραφικών 
και χαρτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 
6.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει 
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τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) 
και, Β) εγκρίθηκαν 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. 270/01-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Το Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1310/17-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36348/1317/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΤΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 13 / 3 /2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων 
προκειµένου να διενεργήσει τον αρθµ.οικ.605/22-2-2013 πρόχειρο  διαγωνισµό και κατάρτισης 
όρων για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών, για το έτος 2013 για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 

2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 

3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στην συνέχεια η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων από τους 
ενδιαφερόµενους, καθώς και όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στην υπηρεσία. 

Στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έλαβαν µέρος οι εξής : 

1. «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ PRIMO”» 

2. «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  

3. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών που συνεχιζόταν χωρίς 
διακοπή, η επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό. 

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων προσφορών και των τριών 
(3) διαγωνιζοµένων και εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το 
αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο κάθε διαγωνιζόµενου, βρέθηκαν τα ζητούµενα  από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά και ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς, τα οποία και 
µονογράφτηκαν. 

Στη συνεχεία η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
προµηθευτών. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΟΤΤΗΣ 
ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 

“ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ 
PRIMO” 

Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση 
σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο 
άρθρο 3.1Α της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εγγυητική Επιστολή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό 
Επιµελητηρίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 «ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» της διακήρυξης του διαγωνισµού, οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε αντίστοιχα είδη, µε αυτά που 
αναφέρονται στον πίνακα ειδών γραφικών, υποβάλλοντας όµως υποχρεωτικά σε αυτή την 
περίπτωση, µαζί µε την προσφορά και τα σχετικά δείγµατα, τα οποία θα κριθούν από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ 
PRIMO”» κατέθεσε δείγµατα για ορισµένα από τα είδη γραφικών, όπως αυτά αναφέρονται 
στον Πίνακα Α της διακήρυξης, η ποιότητα των οποίων δεν κρίνεται κατάλληλη για τη 
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται τις προσφορές των δύο (2) προµηθευτών ήτοι: 
1. «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για γραφικά και χαρτικά 
2. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» για χαρτικά 

και απορρίπτει την προσφορά του προµηθευτή «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ 
PRIMO”» για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές επανατοποθετήθηκαν σε φάκελο και 
παραδόθηκαν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

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

Άρτα   13/3/2013 

     Η Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/432/19-04-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 
15.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 6.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ 
για χαρτικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 
2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111), σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν 
εµπρόθεσµα, ήτοι των εταιρειών Α) «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ PRIMO”» Β) 
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«Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και Γ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» και κατόπιν στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού 
διενήργησε τον έλεγχο των δειγµάτων για ορισµένα από τα είδη γραφικών, αντίστοιχα µε αυτά 
που αναφέρονται στον Πίνακα Α της διακήρυξης, τα οποία υπέβαλε η συµµετέχουσα εταιρεία 
«ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ PRIMO”», και επειδή έκρινε ότι η ποιότητά τους 
δεν κρίνεται κατάλληλη για τη εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας, εισηγείται οµόφωνα την 
αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για γραφικά και χαρτικά 
και «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» για χαρτικά και την απόρριψη της προσφοράς της 
εταιρείας «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ PRIMO”». 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την προµήθεια γραφικών και 
χαρτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 
2013, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών Α) «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για γραφικά και χαρτικά 
και Β) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» για χαρτικά, ενώ απορρίπτεται η προσφορά της 
εταιρείας «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ PRIMO”», για τους λόγους που 
αναφέρονται στο Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1310/17-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36348/1317/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η 
Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης 
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«Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και 
ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και 
πάλι το αίτηµά τους, για τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, 
τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να 
είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα 
οχήµατα και αυτοκίνητα.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/433/19-04-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 
2013: 

α/α Αριθ. 
Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 

∆απάνη (€) 
συµπερ. 
ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Επισκευή ελαστικού 300,00 

2 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Επισκευή καλωδίωσης φωτισµού 

όπισθεν 
100,00 

3 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό 
Φούσκες ηµιαξονίων, τακάκια, 

τσιµούχες κινητήρα 
250,00 

4 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Σετ συµπλέκτη, τακάκια εµπρός 350,00 

5 - 

∆ιασκ. 

άλατος 

ρυµουλκ. 

Επισκευή ελαστικού 60,00 

Σύνολο 1.060,00 

� 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, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 τροποποίησης του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς µαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 

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

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

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

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

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

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

9. Τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), 34 του Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44 Α), 8παρ. 
8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α) µε τις οποίες οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 
2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπ/σης παρατάθηκαν µέχρι τις 30-06-2012 κατά διαστήµατα και όπως όριζαν οι ως άνω σχετικές 
διατάξεις καθώς και οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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10. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό έτος 2012-
2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα 
σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι 
συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για 
οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους ∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις 
Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και 
µέχρι 30-6-2013, των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε 
περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και 
ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

11. Τις αριθ. 1Β/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) & 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β) ΚΥΑ µε  θέµα «Μεταφορά 
µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης». 

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

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

14. Την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2/42/18-01-2013 και 5/113/05-02-2013 αποφάσεις, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση νέων 
και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για 
το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1310/17-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 36348/1317/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την τροποποίηση του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς µαθητών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/434/19-04-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση του ηµερήσιου κόστους του δροµολογίου «∆ηµοτικό Ράµιας & Γυµνάσιο 
Αγνάντων από Γραβιά Γραικικού – Μηκροσπηλιά – Λεπιανά για ∆.Σ. Ράµιας & από Μηλοπαππά µέχρι 
Λεπιανά για Γυµνάσιο Αγνάντων»  που εκτελεί ο µεταφορέας Μιχάλης Βασίλειος στη ∆.Ε. Αγνάντων 
του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής,  
το οποίο, όταν ο µεταφορέας δεν θα εκτελεί το δροµολόγιο ως προς το Γυµνάσιο Αγνάντων, θα 
ανέρχεται στο ποσό των 51,00 €. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2/42/18-01-2013 και 5/113/05-02-2013 αποφάσεις. 
.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 46ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1310/17-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 36348/1317/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

Στην εισήγηση επίσης επισυνάπτονται:  
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Α) Οι προσφορές που συνέλεξε η ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, για 
την προµήθεια εξοπλισµού για την άµεση λειτουργία του Τµήµατος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας, 
ήτοι της εταιρείας «Στασινός Ο.Ε.», ποσού € 17.963,25 µε ΦΠΑ και του Κωνσταντίνου 
Παυλάτου, ποσού € 21.844,80 µε ΦΠΑ, και  

Β) Το από 11-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών, σχετικά 
µε την αξιολόγηση των προσφορών για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη 
ένδυσης και υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Άρτας. Στο ως άνω, από11-04-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 11 / 4 /2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων 
προκειµένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και απασχολούνται αποκλειστικά µε εργασίες αποκατάστασης 
του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου (αποχιονισµούς, διάνοιξη νέων οδών, πυρασφάλειας, κοινοτικών 
οδών κλπ) για την περίοδο 2012-2013.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθµ. 2040831/14806/002/24-6-1993 (ΦΕΚ Β’ 
497/1993) ΚΥΑ και την αριθµ. 819/26-2-2013 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την 
«Χορήγηση Ειδών Ατοµικής Προστασίας έτους 2012-2013», προχώρησε στην µονογράφηση 
και την αποσφράγιση των προσφορών. 

Για τα είδη υπόδησης κατατέθηκαν οι εξής προσφορές στις οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ (για ένα ζεύγος παπουτσιών): 

 
Α/Α Προµηθευτής Τιµή 

1 Κων/νος Γ. Μηλιώνης 125 € 
2 Μαρία Ν. Σοφούρη 125 € 

 
Επειδή οι δύο προµηθευτές κατέθεσαν ισότιµη προσφορά και η προµήθεια αφορά 

έντεκα (11) ζεύγη παπουτσιών, η επιτροπή εφαρµόζοντας την παρ. β του άρθρου 21 του Π∆ 
118/2007 αποφάσισε τη διαίρεση της προµήθειας και στους δύο προµηθευτές και διενήργησε 
κλήρωση σύµφωνα µε την οποία η προµηθεύτρια Μαρία Ν. Σοφούρη θα παραδώσει έξι (6) 
ζεύγη παπουτσιών και ο προµηθευτής Κων/νος Γ. Μηλιώνης θα παραδώσει πέντε (5) ζεύγη 
παπουτσιών. 

Για τα είδη ένδυσης κατατέθηκαν οι εξής προσφορές στις οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ (για 2 παντελόνια, 2 πουλόβερ, 2 ζεύγη γάντια, 1 σακάκι και ένα 
πηλίκιο): 

 
Α/Α Προµηθευτής Τιµή 
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1 Σ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 324 € 
2 ΣΜΥΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ 305 € 
3 Β. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 321 € 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

την προµήθεια: 
1. Έξι (6) ζευγών παπουτσιών από την προµηθεύτρια Μαρία Ν. Σοφούρη 

έναντι ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) χωρίς ΦΠΑ. 
2. Πέντε (5) ζευγών παπουτσιών από τον προµηθευτή Κων/νο Γ. Μηλιώνη 

έναντι ποσού εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (625 €) χωρίς ΦΠΑ. 
3. Των ειδών ένδυσης όπως αυτά αναφέρονται στην 819/26-2-2013 απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την «Χορήγηση Ειδών Ατοµικής Προστασίας έτους 2012-
2013» από τον προµηθευτή ΣΜΥΡΗ Ε. ΜΙΧΑΛΗ, έναντι ποσού τριών χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (3.355 €) χωρίς ΦΠΑ. 

Άρτα   11/4/2013 

     Η Επιτροπή 

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

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, επανέλαβαν προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα που είχε κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα 
ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να υπάρξει δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της 
Περιφέρειας, για τις δαπάνες που έχουν µέχρι σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/435/19-04-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, 
σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και του 
σχετικού, από 11-04-2013 Πρακτικού της αρµόδιας Επιτροπής (ανωτέρω υπό στ. 7), ως 
εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
& Λοιπού 
συναφούς 
εξοπλισµού 

951,40 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών  για 
την επισκευή  φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Αγρ. Οικ.& Κτην. 
Π.Ε. Άρτας και ∆/νσης Τεχν. Έργων της 
Π.Ε. Άρτας 

«Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε.» 

072.0869 

 Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή 
λοιπού  

123,00 

∆απάνη για επισκευή  φωτοαντιγραφικών  
µηχανηµάτων της ∆/νσης Αγρ. Οικ.& Κτην. 
Και της ∆/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας      

«Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε.» 
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072.1699 
Λοιπές 
Προµήθειες 

18.183,75 

∆απάνη για προµήθεια  υλικού 
(µπετόβεργες, κουλούρα σύρµα κορδέλα 
σήµανσης) της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών  της Π.Ε. Άρτας και  
υλικού (µολυβδοσφραγίδες, σακουλάκια) 
για το πρόγραµµα ζωικών καταλοίπων 
έτους 2013 της ∆/νσης Αγρ. Οικ. & 
Κτηνιατρ. της Π.Ε. Άρτας.  
∆απάνη για προµήθεια εξοπλισµού για την 
άµεση λειτουργία του Τµ. ΚΤΕΟ από τον 
προµηθευτή «ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
δύο  (2)  προσφορών (ποσού 17.963,25 €). 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΝΑ & 
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣ. – 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 
«ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ 
Ο.Ε.» 
 

072.1421 

Προµήθεια 
στολών, 
υφασµάτων και 
συναφών 
υλικών ραφής 

4.126,65 

∆απάνη  για προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας (παντελόνια, πουκάµισα) του 
Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας 
από τον προµηθευτή «ΣΜΥΡΗΣ Ε. 
ΜΙΧΑΛΗΣ» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών.   

ΣΜΥΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ 

0721423 
Προµήθεια 
ειδών 
υπόδησης 

1.691,25 

∆απάνη  για προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας (υποδήµατα) του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας από τους 
προµηθευτές «ΜΑΡΙΑ Ν.ΣΟΦΟΥΡΗ» & 
«Κων/νο Γ.Μηλιώνη» οι οποίοι υπέβαλλαν 
ισότιµες  κλειστές προσφορές.   

ΜΑΡΙΑ Ν. ΣΟΦΟΥΡΗ 
& 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

072.3199 

Λοιπές 
επιστροφές 
εσόδων  
 

75,00 

∆απάνη προκειµένου να επιστραφεί 
χρηµατικό ποσό (παράβολο Τράπεζας  
ΑΤΕ)  το οποία ζητήθηκε λανθασµένα από 
τη ∆/νση Μεταφορών & Επικ. της Π.Ε. 
Άρτας 

 

072.1311 

 Προµήθεια 
ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής  

300,00 

∆απάνη για προµήθεια εξαεριστήρα µε 
φτερωτή για το αρχείο της ∆/νσης ∆/κού –
Οικ/κού της Π.Ε. Άρτας από τον 
προµηθευτή « ΗΛΕΚΤΡΟΝ – Γιώργος & 
Κων/νος Τσώλης» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝ – Γιώργος 
& Κων/νος Τσώλης 

ΣΥΝΟΛΟ 25.451,05   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 47ο 

Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών 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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36435/2775/17-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 36450/1320/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, για την κάλυψη άµεσων αναγκών από πλευράς 
εξοπλισµού και υποστήριξης της ∆/νσης Μεταφορών (υπολογιστές αίθουσας εξετάσεων) 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια από την 
εταιρεία «NATECH A.E.», 16 Μπαταριών για την  επισκευή Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) και ενός UPS ON LINE, µε δαπάνη € 1.360,00 µε ΦΠΑ. Η προµήθεια 
θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2013  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1329 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/436/19-04-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, από την εταιρεία «NATECH A.E.», 16 Μπαταριών για την  επισκευή 
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) και ενός UPS ON LINE, για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών (υπολογιστές αίθουσας εξετάσεων)της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 1.360,00 µε Φ.Π.Α., σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 
2013, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1329. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 48ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 
Ελλάδας και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36282/291/17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 36484/1322/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι: «Στις 19 και 20 Απριλίου 2013 πραγµατοποιείται στην πόλη της Άρτας από το Επιµελητήριο 
Άρτας, η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας). Η Γενική 
Συνέλευση πραγµατοποιείται στην Άρτα, αφού ζητήθηκε επισήµως από το Επιµελητήριο Άρτας στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης εγκαινίων του νεότευκτου κτιρίου του και η απόφαση λήφθηκε από την 
Ολοµέλεια της ∆ιοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. Οι συνεδριάσεις θα είναι δύο τις αντίστοιχες 
µέρες και η πανηγυρική συνεδρίαση θα γίνει στις 20 Απριλίου στην έδρα του Επιµελητηρίου µε την 
παρουσία Εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτικών 
Κοµµάτων. Παράλληλα οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα µνηµεία της 
περιοχής µε στόχο την γνώση του τουριστικού µας προϊόντος, αλλά και θα έχουν την ευκαιρία να 
γευτούν τα αγροτικά προϊόντα που παράγει η γη της Άρτας. Στο διήµερο της Σύσκεψης ο 
Περιφερειάρχης Ηπείρου θα παραθέσει γεύµα προς τιµή των συµµετεχόντων στην Γενική Συνέλευση 
της Κ.Ε.Ε.Ε , που ανέρχονται σε 150 άτοµα περίπου. Η Περιφέρεια Ηπείρου, µετά από αίτηµα του 
Επιµελητηρίου Άρτας, θέτει υπό την αιγίδα της την όλη διοργάνωση, καθώς πάντα στέκεται 
κορυφαίος αρωγός στις εκδηλώσεις Φορέων της Ηπείρου, τόσο στον κοινωνικό τοµέα όσο και στο 
ευρύτερο οικονοµικό γίγνεσθαι. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της εθιµοτυπίας και της φιλοξενίας, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε 
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τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον και που η ανταποδοτικότητα είναι προφανής για 
την προώθηση του τουρισµού µας και όχι µόνο. Όταν δε πρόκειται για ένα τόσο σηµαντικό γεγονός 
για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την ανάληψη αυτής της µεγάλης 
διοργάνωσης, η Περιφέρεια στηρίζει τους παραγωγικούς φορείς µε τον πιο πρόσφορο και δυνατό 
τρόπο της ζητηθεί. Ο σκοπός της εκδήλωσης συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής µας, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την οικονοµική και τουριστική της δραστηριότητα. 
Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση  1.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, στα πλαίσια της τοποθέτησης σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, των εκπροσώπων της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», και των 
σχετικών εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που είχαν καταθέσει στη 12η/09-04-
2013 Συνεδρίαση, επανέλαβαν τις θέσεις τους για το θέµα ως εξής: «Είναι καλό να στηρίζουµε 
τέτοιες προσπάθειες και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία 
των Φορέων. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών από 
άλλες Περιφέρειες, περί µη επιλέξιµων αντίστοιχων δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται υπόψη 
όλα αυτά τα νέα δεδοµένα.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/437/19-04-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της 
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.), που πραγµατοποιείται στις 19 και 20 
Απριλίου 2013, στην πόλη της Άρτας από το Επιµελητήριο Άρτας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης των 
εγκαινίων του νεότευκτου κτιρίου του, η δε πανηγυρική συνεδρίαση, θα γίνει στις 20 Απριλίου στην 
έδρα του Επιµελητηρίου µε την παρουσία Εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των Πολιτικών Κοµµάτων. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, θέτει υπό την αιγίδα της την όλη διοργάνωση, καθώς πάντα στέκεται 
κορυφαίος αρωγός στις εκδηλώσεις Φορέων της Ηπείρου, τόσο στον κοινωνικό τοµέα όσο και στο 
ευρύτερο οικονοµικό γίγνεσθαι και όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εθιµοτυπίας και της φιλοξενίας, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
µε ευρύτερο ενδιαφέρον και που η ανταποδοτικότητα είναι προφανής για την προώθηση του 
τουρισµού µας και όχι µόνο. Όταν δε πρόκειται για ένα τόσο σηµαντικό γεγονός για την ευρύτερη 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την ανάληψη αυτής της µεγάλης διοργάνωσης, η 
Περιφέρεια στηρίζει τους παραγωγικούς φορείς µε τον πιο πρόσφορο και δυνατό τρόπο της 
ζητηθεί. Ο σκοπός της εκδήλωσης συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής µας, και εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07-06-2010 τ.Α’), τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την οικονοµική, τουριστική και πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω εκδήλωση, ήτοι την προσφορά γεύµατος προς τιµή των 
συµµετεχόντων στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε , που ανέρχονται σε 150 άτοµα περίπου. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 49ο 

Έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην 
Αθήνα, από 23 έως 24-04-2013, για τη συµµετοχή της σε συνάντηση εργασίας 
υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειών που είναι υπεύθυνοι για τις ∆ιεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σχέσεις µε την Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων της ΕΝ.Π.Ε. και έγκριση 
σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36458/293/17-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 36477/1321/17-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου του 
Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην Αθήνα, από 23 έως 24-04-2013, για τη συµµετοχή 
της σε συνάντηση εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειών που είναι 
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υπεύθυνοι για τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις µε την Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων της 
ΕΝ.Π.Ε. και έγκριση σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/438/19-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της ειδικής συµβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης Βήρου στην 
Αθήνα, από 23 έως 25-04-2013, προκειµένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου 
στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σε συνάντηση εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων των 
Περιφερειών που είναι υπεύθυνοι για τις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις µε την Επιτροπή 
∆ιεθνών Σχέσεων της ΕΝ.Π.Ε., καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 289,13 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτής (δαπάνη ηµερήσιας αποζηµίωσης, δαπάνη 
µετακινήσεων µε ΙΧ), σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 50ο 

Μη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 388/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου 
Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για καταβολή του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεσή της.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35821/289/16-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
35930/1305/16-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη, στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Αναφορικά µε την υπ’ αριθµ 388/2012 τελεσίδικη 
απόφαση  του Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η από 23-12-2011 
αγωγή του Χρήστου Γκόντα  και επιδικάσθηκε εις βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου το 
ποσό των (196.164,42) ευρώ, νοµιµοτόκως από την ηµεροµηνία (19-12-2011 ).  
Σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 53 παρ. 3,4   Π.∆ 18/1989  << Η αίτηση αναιρέσεως 
επιτρέπεται µόνο όταν προβάλλεται από το διάδικο µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς που 
περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας η ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως προς τη νοµολογία 
του Συµβουλίου της Επικρατείας  η άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη 
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το 
ποσό της διαφοράς  που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας είναι κατώτερο από 
σαράντα χιλιάδες ευρώ , εκτός εάν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί 
προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές…….. Ειδικώς στις διαφορές από 
διοικητικές συµβάσεις το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες 200.000 ευρώ>>  ). Με 
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βάση λοιπόν τα παραπάνω κατά της ως άνω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση του 
ενδίκου µέσου της αναιρέσεως.». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36806/2823/18-04-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36870/1346/18-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Με την  υπ’ αρ. 388/2012 
Απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου υποχρεούται 
να προβεί στην εξόφληση του 3ου Λογαριασµού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ», στο ανάδοχο του έργου 
Χρήστο Γκόντα. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να 
καταβάλει: Α) Για επιδικασθείσα οφειλή: 196.164,42€ Β) για τόκους οφειλής µέχρι την 
15/4/2013: 20.598,60€ Γ) Χαρτόσηµο  3,6% επί των τόκων: 741,55€ ∆) ∆ικαστικά έξοδα: 
576,00€ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 218.080,57€ εισηγούµαστε, την έγκριση δαπάνης ποσού 
218.080,57€, για την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, για την εξόφληση της ανωτέρω 
οφειλής, στον Χρήστο Γκόντα, ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ». Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 
071 ΚΑΕ 9779, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Για την εξόφληση της ανωτέρω 
δαπάνης υπάρχει διαθέσιµη πίστωση.».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 13/439/19-04-2013) 

Σε εκτέλεση της αριθµ. 388/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία 
έγινε εν µέρει δεκτή η από 23-12-2011 αγωγή του Χρήστου Γκόντα, αναδόχου του έργου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή και αναβάθµιση του Γηπέδου Ιωαννίνων “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ”», κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, και κατά της οποίας 
(απόφασης), η άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας δεν είναι επιτρεπτή 
(άρθρο 53 παρ. 3,4 του Π.∆. 18/1989), σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη (ανωτέρω υπό στ. 6), 

Εγκρίνει την καταβολή εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων (σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ.2 Ν.3852/2010), στον ανωτέρω 
ενάγοντα Χρήστο Γκόντα, των επιδικασθέντων µε την αριθµ. 388/2012 τελεσίδικη απόφαση του 
Εφετείου Ιωαννίνων ποσών: Α) για την οφειλή, ποσό € 196.164,42 νοµιµοτόκως από την 19-12-
2011 και Β) για δικαστικά έξοδα ποσό € 570,00 ήτοι συνολικό ποσό € 218.080,57 {για την 
επιδικασθείσα οφειλή: € 196.164,42 για τόκους οφειλής µέχρι την 15-04-2013: € 20.598,60 για 
χαρτόσηµο 3,6% επί των τόκων: € 741,55 και για δικαστικά έξοδα: € 570,00}, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, για την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής, 
στον Χρήστο Γκόντα, ανάδοχο του έργου της Ν.Α. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή και αναβάθµιση του 
Γηπέδου Ιωαννίνων “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ”», βάσει της αριθµ. 388/2012 τελεσίδικης απόφασης του 
Εφετείου Ιωαννίνων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί κατ’ ουσία 
µε το θέµα, επειδή θεωρεί ότι δεν έπρεπε να είχε γίνει συµπληρωµατική σύµβαση για το έργο, αλλά 
να δηµοπρατηθεί νέο, από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. 
............................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, επί της 
οδού ∆οµπόλη αρ. 30 στα Ιωάννινα,  για τη στέγαση α)  του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και β) του 
Παραρτήµατος Ηπείρου – Νήσων του Γεωτεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36614/1326/18-04-
2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την 
α̟ό 5-4-2013 αίτηση ̟ρος τον Περιφερειάρχη Η̟είρου, ο Οργανισµός Πληρωµών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
ζητάει την ̟αραχώρηση κατάλληλου χώρου, ̟ροκειµένου να στεγάσει τις υ̟ηρεσίες του, 
στις ο̟οίες εργάζονται 17 υ̟άλληλοι. Με την α̟ό 15-4-2013 αίτηση ̟ρος τον 
Περιφερειάρχη Η̟είρου, το Παράρτηµα Η̟είρου – Νήσων του Γεωτεχνικού 
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Ε̟ιµελητήριου Ελλάδος ζητά ε̟ίσης την ̟αραχώρηση ενός γραφείου, για την κάλυψη των 
άµεσων αναγκών του. Η ανεύρεση χώρου α̟οτελεί άµεση ̟ροτεραιότητα για τους δύο 
φορείς, ̟ροκειµένου να καλύψουν την  ανάγκη άµεσης στέγασης  τους ̟ροκειµένου να 
εξυ̟ηρετήσουν τους συναλλασσόµενους αγρότες και να ̟εριορίσουν στο ελάχιστο τα 
λειτουργικά τους έξοδα. Η Περιφέρεια Η̟είρου, διατηρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων 
στις ο̟οίες στεγαζόταν µέχρι ̟ρόσφατα η ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων στην οδό ∆οµ̟όλη 30, οι ο̟οίες καθηµερινά υφίστανται φθορές α̟ό την 
αχρησία τους. Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ανωτέρω ̟ροτείνουµε την ̟αραχώρηση των 
αιτούµενων χώρων στους δύο Φορείς, για την κάλυψη των ε̟ειγουσών αναγκών τους,  
ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στις αιτήσεις τους, µε τη ρητή υ̟οχρέωση να αναλάβουν τα 
έξοδα συντήρησης και λειτουργίας τους.».  

Στην ανωτέρω εισήγηση, επισυνάπτονται, Α) το αριθµ. πρωτ. 42456/05-04-2013 έγγραφο 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Β) το αριθµ. πρωτ. 259/15-04-2013 έγγραφο του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδας – Παράρτηµα Ηπείρου-Νήσων, σχετικά µε την παραχώρηση 
χώρων για τη στέγασή τους. 

Α) Στο αριθµ. πρωτ. 42456/05-04-2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναφέρονται τα εξής: 
« … Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δηµόσιο, υπό την ευρύτερη έννοια, έχει στην κυριότητα 
του ανεκµετάλλευτη ακίνητη περιουσία, η οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να 
καλύψει τις πάγιες στεγαστικές ανάγκες των δηµοσίων υπηρεσιών. Στη σηµερινή αρνητική 
οικονοµική συγκυρία και τις συνεχείς περικοπές των προϋπολογισµών των φορέων του 
δηµοσίου, µεταξύ αυτών και του Οργανισµού µας, επιβάλλεται η αξιοποίηση των κτιρίων 
αυτών, για τη στέγαση των υπηρεσιών και την εξοικονόµηση πολύτιµων οικονοµικών 
πόρων. Σε ότι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των συνεχών περικοπών του 
προϋπολογισµού και των υψηλών ενοικίων που καταβάλει ο Οργανισµός, σύντοµα θα 
καταστεί αδύνατο να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Κατά την 
πρόσφατη συνάντηση που έγινε στο γραφείο σας µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ 
, σας τέθηκε το θέµα της παραχώρησης διαθέσιµου χώροι από την Περιφέρεια για τη 
στέγαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εδρεύει στα Ιωάννινα. Ο 
χώρος που θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ηπείρου - 
∆υτ. Μακεδονίας του Οργανισµού στα Ιωάννινα θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τη 
φιλοξενία τουλάχιστον δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, να είναι προσβάσιµος, εντός πόλης ή 
πλησίον αυτής και να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για την φύλαξη του ιδιαίτερα µεγάλου 
αρχείου της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ικανοποιούνται απόλυτα από το 
χώρο που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού ∆όµπολης 30, στον 3° όροφο, πάνω από τη 
∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου, τον οποίο και 
επισκεφτήκαµε για να διαπιστώσουµε επιτόπου την καταλληλότητά του. ∆εδοµένου ότι 
υπάρχει άµεση ανάγκη για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του Οργανισµού, παρακαλούµε 
όπως προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες κάνοντας αποδεκτό το αίτηµα µας και µας 
παραχωρήσετε τον ανωτέρω χώρο για τη στέγαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. ….». 

Β) Στο αριθµ. πρωτ. 259/15-04-2013 έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας – Παράρτηµα Ηπείρου-Νήσων, αναφέρονται τα εξής: «… Με αφορµή 
αφενός την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η χώρα µας και αφετέρου την 
οικονοµική δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. µετά την εφαρµογή του 
προγράµµατος PSI (κούρεµα οµολόγων), βρισκόµαστε στην διαδικασία αναζήτησης 
στέγης των γραφείων του Παραρτήµατος µας, προκειµένου να εξοικονοµηθούν πολύτιµοι 
πόροι. Η ∆.Ε. του Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων στην 4η / 11-4-2013 
συνεδρίαση της αποφάσισε οµόφωνα να σας αποστείλει το παρόν έγγραφο προκειµένου να 
εξετάσετε το ενδεχόµενο παραχώρησης αδιάθετου χώρου που βρίσκεται στον 3ο όροφο 
του ακινήτου που στεγάζεται η ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων (∆οµπόλη 30). Σας ενηµερώνουµε ότι 
διατιθέµενα να καλύψουµε µέρος των δαπανών συντήρησης -ανακαίνισης του 
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συγκεκριµένου χώρου, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα (ηλεκτροφωτισµός κλπ). 
Παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε το συντοµότερο δυνατό προκειµένου να γίνουν οι  
απαραίτητες ενέργειες µετεγκατάστασης στο άµεσο µέλλον. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/440/19-04-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 12 του Π.∆. 242/1996 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,  

την δωρεάν παραχώρηση, για πέντε έτη, χώρων στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου (στο 
οποίο στεγαζόταν µέχρι πρόσφατα η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων) επί της οδού ∆οµπόλη αρ. 30 στα Ιωάννινα, απαραίτητων για τη στέγαση α) της 
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας του Οργανισµού Πληρωµών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην 
οποία απασχολούνται δεκαεπτά (17) υπάλληλοι και β) του Παραρτήµατος Ηπείρου – Νήσων 
του Γεωτεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας, για λόγους επείγουσας και έκτακτης ανάγκης 
στέγασής τους, όπως προκύπτουν από το περιεχόµενο των σχετικών, αριθµ. πρωτ. 
42456/05-04-2013 και αριθµ. πρωτ. 259/15-04-2013, εγγράφων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αντίστοιχα (ανωτέρω υπό στ. 6). 

Η παραχώρηση των ανωτέρω χώρων, απαραίτητων για τη στέγαση α) της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και β) του Παραρτήµατος 
Ηπείρου – Νήσων του Γεωτεχνικού Επιµελητήριου Ελλάδας, θα γίνει µε τη ρητή υποχρέωση 
των ανωτέρω Φορέων, να αναλάβουν τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων.  
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 προσφοράς γεύµατος εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
επίσκεψης Τούρκων Τουριστικών Πρακτόρων και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36831/301/18-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 36913/1347/18-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι: «Κατά το χρονικό διάστηµα 19 και 20 Απριλίου 2013 θα επισκεφθούν την 
περιοχή µας  ανώτατοι εκπρόσωποι-επιχειρηµατίες και µέλη του Τουρισµού και 
Πολιτισµού της Τουρκίας του Οργανισµού Τουριστικών Πρακτόρων και Μνηµείων 
Τουρκίας «TURSAB» (συµπεριλαµβανοµένου και του Προεδρείου του Οργανισµού). Το 
πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ξενάγηση στο οθωµανικά µνηµεία των Ιωαννίνων και της 
Κόνιτσας, καθώς και οµιλία- παρουσίαση που θα γίνει από εκπροσώπους του 
Υπουργείου Πολιτισµού- Τουρισµού. Παράλληλα θα γίνει και µια σειρά από συναντήσεις 
µεταξύ της τουρκικής αποστολής και δικών µας τουριστικών πρακτόρων και ξενοδόχων. 
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Την ευθύνη της επίσκεψης την έχει το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ιωαννιτών, την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, 
την 8η Εφορία Βυζαντινών Μνηµείων και την Περιφέρεια Ηπείρου.  Για το σκοπό αυτό η 
Περιφέρεια Ηπείρου κατά τη διάρκεια της εδώ παραµονής τους, θα τους προσφέρει γεύµα 
στις 20 Απριλίου το µεσηµέρι, ως ελάχιστη ένδειξη φιλοξενίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου, 
όταν αφορά σε µια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοξενίας και ταυτόχρονα  
στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη 
τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την τουριστική της 
προβολή. Η ανταποδοτικότητα της ενέργειας πιστεύουµε να είναι άµεση, µια και το 
τουριστικό ενδιαφέρον της γείτονος χώρας για την περιοχή µας είναι µεγάλο. Κατόπιν 
αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση  700 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845».  

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

(απόφαση 13/441/19-04-2013) 

− Εγκρίνει την προσφορά γεύµατος, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
επίσκεψης, κατά το χρονικό διάστηµα 19 και 20 Απριλίου 2013, ανώτατων 
εκπρόσωπων-επιχειρηµατιών και µελών του Οργανισµού Τουριστικών Πρακτόρων και 
Μνηµείων Τουρκίας «TURSAB» (συµπεριλαµβανοµένου και του Προεδρείου του 
Οργανισµού), οι οποίοι θα ξεναγηθούν στην περιοχή µας, και θα έχουν µια σειρά 
συναντήσεων µε εκπροσώπους τουριστικών πρακτόρων και ξενοδόχων της Ηπείρου. 

Την ευθύνη της επίσκεψης την έχει το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ιωαννιτών, την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, 
την 8η Εφορία Βυζαντινών Μνηµείων και την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
φιλοξενίας και ταυτόχρονα στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την τουριστική της προβολή. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 700,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων προσφοράς γεύµατος εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
πλαίσιο της ανωτέρω επίσκεψης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7Λ9-ΟΞ2
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 13/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις δεκαεννιά (19) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 36529/1323/17-04-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ζούµπας Στέφανος, 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 απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες 
εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας 
Παραµυθιάς», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ.       

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4013/2011. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 15101/∆Ε-317/08-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) 2013, στη ΣΑΕΠ 030 το έργο µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», µε προϋπολογισµό € 3.000.000,00 και 
πίστωση € 1.500.000,00 για το έτος 2013. 
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7. Την αριθµ. πρωτ. 36920/1697/18-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ2013ΕΠ03000001) µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», για την εκτέλεση του υποέργου «Επείγουσες 
εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας 
Παραµυθιάς», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 36938/3440/18-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37032/1351/18-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος 
(Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισµός µελέτης, Τιµολόγιο µελέτης), όπως συντάχθηκαν 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την 
αριθµ. πρωτ. 35149/3308/15-04-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς και εισήγηση για 
την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω ανωτέρας βίας και κατεπείγοντος. 
Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « …. Παίρνοντας υπόψη 
και: 1.  Το γεγονός ότι οι φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των έργων –ΤΟΕΒ Αχέροντα 
Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς –µε  το αρ. πρωτ 37/4-4-2013 έγγραφο τους 
επισήµαναν τον κίνδυνο καταστροφής τµήµατος  κεντρικής διώρυγας από γινόµενες 
κατολισθήσεις  και ζήτησαν την συνδροµή της Περιφέρειας για την άµεση αποκατάσταση 
της . 2. Το γεγονός ότι  είναι άµεση ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιστήριξη του 
εδάφους εδρασης της διώρυγας προς αποτροπή του κινδύνου καθίζησης και πρόκλησης 
ρωγµών και την καταστροφή της διώρυγας που θα έχει ως αποτέλεσµα    την διακοπή της 
λειτουργίας της µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις από την µη άρδευση 50.000 στρεµµάτων 
καλλιεργηµένων εκτάσεων της περιοχής. 3. Το γεγονός ότι υπάρχει έκτακτη και 
κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα ώστε πριν  την έναρξη της αρδευτικής περιόδου -15 Μαΐου- να 
εξασφαλιστεί η λειτουργία της διώρυγα προς άρδευση της περιοχής. 4. Το γεγονός ότι 
λόγω της φύσεως του εδάφους –ασταθή - και το είδος των εργασιών –µικροπασσάλοι 
,ενέµατα, κλπ- απαιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισµός και εµπειρία που διαθέτει η 
Εργοληπτική Επιχείρηση στην όποια εισηγούµαστε την ανάθεση του έργου. 5. Την  
συνταχθείσα από την Υπηρεσία  µελέτη¨ Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης κεντρικής 
διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς µε  προϋπολογισµό  
εργασιών 24.600,00 €  µε ΦΠΑ. 6. Την µε αρ.πρωτ.36920/1697/18-4-2013 απόφαση 
Περιφερειάρχη περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος της ΣΑΕΠ 030 και 
ΚΑ2013ΕΠ03000001 Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  1. Την έγκριση των συµβατικών τευχών της 
µελέτης µε τίτλο Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
Γλυκης και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς 2. Την  έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης 
του έργου «Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
Γλυκης και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς¨» 24.600,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
η χρηµατοδότηση του οποίου θα γίνει από την ΣΑΕΠ030 στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το 
απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο  µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 2% επί του 
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας.  σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Νόµου 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 
3852/2010 όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-4-2012.». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση όµως ότι έπρεπε η υπηρεσία να 
πάρει προσφορές και από άλλους εργολήπτες µε ανάλογη εµπειρία και υποδοµή για την 
κατασκευή παρόµοιων έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 13/442/19-04-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7Λ9-3ΣΤ



 - 144 - 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αντιστήριξης κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
Γλυκής και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραµυθιάς», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ2013ΕΠ03000001) µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», βάσει 
της µελέτης και των συµβατικών τευχών που συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 
τη ∆.Τ..Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 35149/3308/15-04-2013  
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Τεχνική Εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούµενο εργοληπτικό 
πτυχίο, και µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, 
ήτοι µε ποσό € 19.600,00 πλέον ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012,  

επειδή η εκτέλεση του έργου, λόγω ανωτέρας βίας και της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 
κρίνεται άµεση και επείγουσα, επειδή είναι άµεση η ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιστήριξη 
του εδάφους έδρασης της διώρυγας, προς αποτροπή του κινδύνου καθίζησης και πρόκλησης 
ρωγµών και την καταστροφή αυτής, που θα έχει ως αποτέλεσµα την διακοπή της λειτουργίας 
της διώρυγας, µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις από την µη άρδευση 50.000 στρεµµάτων 
καλλιεργηµένων εκτάσεων της περιοχής, ενώ επιπλέον, οι εν λόγω εργασίες του έργου πρέπει 
να ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ώστε, πριν την έναρξη της 
αρδευτικής περιόδου -15 Μαΐου- να εξασφαλιστεί η λειτουργία της διώρυγας προς άρδευση 
της περιοχής. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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