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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/21-05-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου 
του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την 
αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα 
κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Κασσής Μιχαήλ, 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. 
43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 11-05-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 
2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 
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2. Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά µαθητή ειδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

3. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και 
Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012. 

4. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας 
Φιλιατών» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012. 

5. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
και παραλαβής για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του 
κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.». 

7. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της «Προµήθειας Κινητού Εξοπλισµού» 
(Συµπιεστή Απορριµµάτων) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», Αναδόχου Προµηθευτή «Α. 
ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ». 

8. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια του πρώτου προγράµµατος FEDRA και του κλειδιού 
λογισµικού USB, για τις ανάγκες σύνταξης τεχνικών µελετών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Έγκριση δαπανών για ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων «INTERSOLAR», που διοργανώνεται στο Μόναχο το διάστηµα 13-15/6/2012. 

11. Έγκριση µετακίνησης της Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Torres Novas της Πορτογαλίας από 04-06-
2012 έως 07-06-2012, για τη συµµετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
εγκεκριµένου έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs” και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

12. Έγκριση του αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. 
Πρέβεζας», για το έτος 2012 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

13. Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012. 

14. Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/16-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

15. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας. 

16. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού  75.000,00 € µε ΦΠΑ.  

17. 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 2012, στο Νοµό Πρέβεζας» 
προϋπολογισµού  38.550,00 € µε ΦΠΑ και έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης. 
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18. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

19. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού (δικαστική δαπάνη και τόκων 
υπερηµερίας) σε τρείς (3)  υπαλλήλους  Ι.∆.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη και ∆ήµητρας Γούλα, για την συµµετοχή τους σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 
21 έως 25-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

21. Έγκριση παράτασης απόδοσης του 234/2012 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο 
όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

23. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο 
επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πλακωτή), που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 32404/1293/09-04-2012 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 11/399/23-04-2012 απόφασης ανάθεσης 
έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

24. Έγκριση τροποποίησης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση παράτασης συµβάσεως µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

26. Έγκριση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

27. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

28. Έγκριση ανάθεσης προµήθειας υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µετά από λήψη κλειστών προσφορών. 

29. Έγκριση των αριθµ. 1/11-05-2012 και 2/16-05-2012 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του Προγράµµατος καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

30. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – Γέφυρα 
Κονδύλη – Φτέρη», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιµενισµού σκαφών 
στο Νεοχώρι και Κοµµένο και των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», προϋπολογισµού 
€ 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

32. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου ∆ωδώνης», 
προϋπολογισµού € 280.000,00 µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», προϋπολογισµού 183.000,00€ µε ΦΠΑ. 

34. Λήψη απόφασης για τη δηµοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  598.400,00 € µε τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης που 
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θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

35. Λήψη απόφασης για τη δηµοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  515.550,00 € µε τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης που 
θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

36. Λήψη απόφασης για τη δηµοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  599.800,00 € µε τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης που 
θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

37. Λήψη απόφασης για τη δηµοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  457.900,00 € µε τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης που 
θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

38. Λήψη απόφασης για τη δηµοπράτηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του έργου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ηγουµενίτσας & Φιλιατών Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 762.200,00 € µε τον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης που θα προεγκριθούν από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

39. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στη 
Θεσσαλονίκη, την 18-05-2012, για να επισκεφθεί επιτόπου αξιοποιηµένα γεωθερµικά πεδία και 
την αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, προκειµένου να 
ληφθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου 
Συκιών Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

40. Μίσθωση ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2012. 

41. Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/15-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. 

42. Έγκριση του αριθµ. Ι/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 
2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

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

44. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των τευχών δηµοπράτησης, του 
Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε 
κωδικό ΟΠΣ 349377). 

2. Απόφαση επί της από 11-05-2012 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «AVENUE C&W 
Α.Ε.» κατά της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 
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3. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
για τη συζήτηση των υποθέσεων: Α) της από 01/11/2004 αίτησης ακυρώσεως, του ∆ήµου 
Μπιζανίου κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων για την ακύρωση της αριθ. πρωτ. 908/11-
06-2004 αποφάσεως του Νοµάρχη Ιωαννίνων και της αριθ. πρωτ. 15240/30-08-2004 
αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Η. Β) της από 31/07/2006 αίτησης αναιρέσεως του Στυλιανού ∆. Κούση 
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της αριθµ. 89/2006 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και Γ) της έφεσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» κατά α) της Ν.Α.Ι. β) του Υ.ΠΕ..ΧΩ.∆.Ε. και της 
αποφάσεως 286/2003 του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων από 
10-03-2012 καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της 
αριθµ. 22736/882/12-03-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθµ. 
10/315/06-04-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

5. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», 
προϋπολογισµού  € 14.900.000,00  µε ΦΠΑ. 

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

7. Τροποποίηση της αριθµ. 8/281/14-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
την «Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών 
«Νοµοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας». 

8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου 
και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 11-05-2012 
συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Ζ7Λ9-ΞΝΙ



 - 6 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, 
έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 
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8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012» στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, προϋπολογισµού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου. 

9. Την αριθµ. 11/411/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 34871/2792/19-04-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας, Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και 
παρακολούθησης – παραλαβής του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 
2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής και Γ) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης 
διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
41789/3308/11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41797/1595/11-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό Νο 
1/11-05-2012 της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, για την υλοποίηση του 
έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων και 
εισηγείται την έγκρισή του και την κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισµού. 

Στο ως άνω, Πρακτικό αριθµ. 1/11-05-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ: 1 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων». 

Στα Ιωάννινα, σήµερα, την 11η του µηνός Μαΐου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 232 (1ος όροφος) του ∆ιοικητηρίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής 
αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 
2012, στο Νοµό Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 

1. Ματακούλης Χρήστος, υπάλληλος του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού 
Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, ως πρόεδρος, 

2. Μπουκοβίνα Αγγελική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 
βαθµό Γ΄, ως µέλος και 

3. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 
βαθµό Ε΄, ως µέλος. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του παραπάνω διαγωνισµού. 

Η επιτροπή έως και τη 10.00 π.µ., καταληκτική ώρα επίδοσης των προσφορών, δέχτηκε 
τις προσφορές των : 

1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε. SOLUTIONS και 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (AGROTRUST PEST CONTROL). 
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Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των 
προσφορών και τον έλεγχο της πληρότητας του περιεχοµένου τους, ως προς τον αριθµό 
των περιλαµβανοµένων σε αυτούς, επιµέρους φακέλων. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές ήταν πλήρεις, ως προς τον αριθµό των 
επιµέρους φακέλων, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον οποίο, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω 
συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη 
σχετική διακήρυξη. 

 Κατόπιν η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών, 
όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρεις, ως προς τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαµβάνουν, 
όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να προβεί στην 
αποσφράγιση των υποφακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των 
υποψήφιων αναδόχων και στη συνέχεια, αφού µονογράφησαν οι φάκελοι και οι 
οικονοµικές προσφορές, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσφερόµενες τιµές, ήτοι 
32.276,00 €, για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε. SOLUTIONS και 31.626,00 €, για 
τον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (AGROTRUST PEST CONTROL), µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε, οµόφωνα, να εισηγηθεί, στην αρµόδια Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, την κατακύρωση του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της καταπολέµησης 
κωνοποειδών, για το έτος 2012, στο Νοµό Ιωαννίνων, στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ (AGROTRUST PEST CONTROL) και στην τιµή των 31.626,00 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Στο σηµείο αυτό και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/524/21-05-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 
2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη 
στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων που 
υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: 1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε. SOLUTIONS και 2) 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (AGROTRUST PEST CONTROL), από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρεις, ως προς τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαµβάνουν, όπως 
προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση και έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (AGROTRUST PEST CONTROL), του 
οποίου η προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, ήτοι € 31.626,00 µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον 
µειοδότη ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (AGROTRUST PEST CONTROL), µε τιµή 
προσφοράς € 31.626,00 πλέον ΦΠΑ, ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
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δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, η 
δε οικονοµική του προσφορά είναι η συµφερότερη και 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
(AGROTRUST PEST CONTROL), για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, 
έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, µε ποσό € 31.626,00 πλέον ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012» στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά µαθητή ειδικών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, 
παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 

8. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7270/28-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. 
εγκυκλίου 5), σύµφωνα µε το οποίο, στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση λειτουργίας 
της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 
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περιλαµβάνεται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι: «οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι 
περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 
4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012». 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43109/3427/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 43290/1621/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία  
αναφέρονται τα εξής: «Με την υπ΄αριθµ. 26688/1972/03-05-2011 απόφαση του κου 
Περιφερειάρχη ο Μπεζεβέγκης Νικόλαος από την 9η Μαΐου του 2011 έως 30 Ιουνίου του ίδιου 
έτους  θα εκτελούσε το δροµολόγιο µεταφοράς τριών µαθητών ειδικών αναγκών από Σταυράκι – 
Ελεούσα – Μονή Ντουραχάνης στο ΣΑΠ – 2ο Ειδικό Σχολείο και αντίστροφα µε έµφορτα χιλιόµετρα 
76 χλµ και µε ηµερήσια αποζηµίωση 103,29 €. Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46 εγκύκλιο µε αριθµ. 
πρωτ. 39711/07-09-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, της ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  στην 
οποία αναγράφονται οι άµεσες ενέργειες που πρέπει να προβούν οι Περιφέρειες για τη παράταση 
των συµβάσεων, µεταφοράς µαθητών των πρώην Ν.Α. σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των 
διαγωνισµών από τους Οικείους ∆ήµους. Οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 
2011-2012 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται για τη περίοδο από 1η Σεπτεµβρίου 
2011 έως και την 31η ∆εκεµβρίου του 2011 ή έως την ολοκλήρωση των διαγωνισµών από τους 
Οικείους ∆ήµους και εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί ο χρόνος παράτασης λύονται αυτοδικαίως και 
αζηµίως. Οι συµβάσεις παρατείνονται µε τους ίδιους όρους αλλά µε κόστος µικρότερο από αυτό 
που έληξαν το οποίο µετά από διαπραγµάτευση ορίσθηκε στο 10% χαµηλότερο για τα ΤΑΧΙ –
ΙΧ.Μετά τα παραπάνω στις αρχές Σεπτεµβρίου και λίγες µέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού 
έτους µετά από επικοινωνία που είχαµε µε το 2ο Ειδικό για το λόγο ότι δεν είχαµε στοιχεία εάν θα 
συνεχίσει τη φοίτηση του ο µαθητής που µεταφέρονταν από τη µονή Ντουραχάνης στο εν λόγω 
σχολείο, ο ∆/ντης µας ενηµέρωσε, ότι µάλλον δεν θα συνεχιστεί γιατί υπήρχε πιθανότητα αλλαγής 
του τόπου κατοικίας του (αλλαγή Νοµού), έκτοτε δεν ξαναείχαµε ενηµέρωση για κάτι διαφορετικό. 
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη µας τα παραπάνω, δόθηκε παράταση των δροµολογίων µε τα 
δεδοµένα και τις νέες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν για το νέο σχολικό έτος 2011-2012 και έτσι το 
εν λόγω δροµολόγιο σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 63536/4631/12-09-2012 Απόφαση παράτασης, 
µεταφοράς µαθητών ειδικών αναγκών τροποποιήθηκε. Η µεταφορά που θα εκτελούσε ο κος. 
Μπεζεβέγκης αφορούσε µόνο τους δύο (2) µαθητές από Ελεούσα – Σταυράκι στο ΣΑΠ και 
αντίστροφα. Τα χιλιόµετρα µειώθηκαν στα 39 χλµ και η ηµερησία αποζηµίωση στα 52,97 €. Πριν 
από δεκαπέντε µέρες περίπου και µετά την εξόφληση των δικαιούχων µεταφορέων για το µήνα 
Σεπτέµβριο του 2011, ο κος Μπεζεβέγκης απορηµένος προσήλθε στην υπηρεσία για να µας 
ρωτήσει γιατί πήρε τόσα λίγα χρήµατα και εάν σε αυτό το ποσό που έλαβε συµπεριλαµβάνονταν 
και η µεταφορά που έκανε από τη µονή Ντουραχάνης στο 2ο Ειδικό και αντίστροφα, 
ενηµερώνοντας µας, ότι µετέφερε για τις πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου τον εν λόγω µαθητή γιατί 
πράγµατι µετά έφυγε. Επισηµαίνουµε ότι για το µήνα Σεπτέµβριο η υπηρεσία µας δεν έλαβε καµία 
βεβαίωση από το ∆/ντη του 2ου Ειδικού για να δικαιολογηθεί η µεταφορά του µαθητή, ενώ µέσω e-
mail σε όλα τα σχολεία στάλθηκαν οι αποφάσεις παράτασης οι οποίες περιείχαν αναλυτικά και µε 
λεπτοµερέστατη περιγραφή όλα τα δροµολόγια. Μετά από ενόχληση του ∆/ντη από εµάς και από 
τον ίδιο τον µεταφορέα, λίγες µέρες αργότερα, προσήλθε ο ίδιος στην Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας 
µας ότι πράγµατι ο κος Μπεζεβέγκης εκτέλεσε το δροµολόγιο, προσκοµίζοντας µας και τη 
βεβαίωση µεταφοράς του που δεν είχαµε λάβει έως τότε. Ο κος Μπεζεβέγκης είναι να λάβει ακόµη 
εκ παραδροµής 39,99 € (µε µείωση 10%)  ηµερησίως συνολικά δηλαδή για τις πέντε (5) ηµέρες 
199,50 €, (ακαθάριστα χωρίς να έχει γίνει η αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων και της 
παρακράτησης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος). Σύµφωνα µε τον Ν.4071/11-04-2012 
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκησης 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» στο άρθρο 8 παρ. 8 αναγράφεται ότι δαπάνες µεταφοράς 
µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν καθ΄ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων, κατά το 
οικονοµικό έτος 2011, δύναται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης. Εισηγούµαστε την αποζηµίωση του µεταφορέα εκ παραδροµής και παρακαλούµε για τις 
δικές σας ενέργειες.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/525/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 199,50 (ακαθάριστα, χωρίς την αφαίρεση των 
νόµιµων κρατήσεων και της παρακράτησης του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος), σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 191 ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
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Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για την πληρωµή στον µεταφορέα Νικόλαο 
Μπεζεβέγκη, του υπολοίπου του συνόλου της ηµερήσιας αποζηµίωσης που του οφείλεται, 
για την µεταφορά για πέντε (5) ηµέρες, κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2011, µαθητή µε ειδικές 
ανάγκες από τη Μονή Ντουραχάνης Ιωαννίνων στο 2ο Ειδικό Σχολείο και αντίστροφα, 
δεδοµένου ότι το εν λόγω δροµολόγιο, εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στην υπ΄ αριθµ. 
63536/4631/12-09-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης µεταφοράς 
µαθητών ειδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β49Ζ7Λ9-ΞΝΙ



 - 13 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων 
και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση 
∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 
120.000,00 και πίστωση 100.000,00 €. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43105/4193/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 43287/1618/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την κατανοµή τµήµατος του προϋπολογισµού του έργου των Κ.ΑΠ για 
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την συντήρηση ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/526/21-05-2012) 

Εγκρίνει την κατανοµή των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και 
λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 120.000,00 και πίστωση 
100.000,00 € για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες συντήρησης των 
∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012, που θα 
εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται: 

α/α  ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
 ΟΦΕΙΛΕΣ  ΕΤΟΥΣ   2011 51.834,00 
   
   

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ETOYΣ 2012   (δια της ∆/νσης 
Εµπορίου)  

   
1. Προµήθεια  διαφόρων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων  2.500,00 
2. Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων 2.000,00 
3. Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 

4. 
Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (πόµολα,πόρτες κ.λ.π) 

2.500,00 

5. Προµήθεια δαπέδων laminat και περσίδων 1.000,00 
6. Προµήθεια αρχειοθηκών για τη ∆/νση Τεχνικών έργων Π.Η  2.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 
   
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011  

1. 
∆ιάφορεςοικοδοµικές εργασίες(Επισκευή ορθοµαρµαρώσεων,επισκευή στέγης 
∆ιοικητηρίου ,δαπέδων,θυρών ,παραθύρων,γυψοσανίδες κ.λ.π)   

4.000,00 

2. Καθαρισµός εξωτερικής λιθοδοµής ∆ιοικητηρίου  1.000,00 
3. Ανακαίνιση χρωµατισµών  ∆ιοικητηρίου και  λοιπών κτιρίων της Π.Η 6.000,00 

4. 
Επισκευή και συντήρηση δικτύων  η-µ  εγκαταστάσεων 
(ύδρευση,αποχέτευση,ηλεκτρικά,θέρµανση  ) 

5.000,00 

5. Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων της Π.Η 4.500,00 
6. Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος  2012 και πιστοποίηση  3.000,00 
7. Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων της Π.Η 1.000,00 
8. Επισκευή  κλιµατισµού αίθουσας Π.Σ  2.500,00 
9. Καθαρισµός και επισκευή  υδρορροών στέγης  800,00 

10. 
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων  της Π.Η στην Κατσικά για υποδοχή 
αστέγων. 

5.366,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 33.166,00 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (51.834,00 + 15.000,00 + 33.166,00) 100.000,00 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 
Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας και παραλαβής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
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Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», µε προϋπολογισµό € 37.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Την αριθµ. 13/480/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», 
µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η µελέτη και 
τεχνικές προδιαγραφές (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο µελέτης) του 
ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43154/4198/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 43286/1617/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζεται συνηµµένα το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, 
καθώς και την ανακοίνωση η διεξαγωγής αυτής και εισηγείται τη συγκρότηση Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και παραλαβής του έργου του θέµατος.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/527/21-05-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 και ορίζει τα µέλη αυτής, 
(τακτικά και αναπληρωµατικά), υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην 
Επιτροπή διαγωνισµού και παραλαβής του έργου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από 
τη ∆.Τ.Ε./ Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 11-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής ως 
εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ. ως Πρόεδρος 

2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

3. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, ΠΕ Περιβάλλοντος 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

3. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Παραλαβής για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών»,  

Σήµερα την 11  Μαΐου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. , στο γραφείο 343 της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Καλλιόπης Αλεξίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τµ. Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση 
ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 20-02-2012 κατάστασης των τεχνικών υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διαγωνισµού. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, Περιβάλλοντος, Μέλος 

 
Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

γ. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 Ιωάννινα  11 Μαΐου  2012 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Αλεξίου Καλλιόπη 

 3. Ελένη Σαµαρά 

 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 11 – 05 - 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 
Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
και παραλαβής για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του 
κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 10/347/06-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε 
την όµοια, αριθµ. 12/431/27-04-2012 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η κατανοµή των 
πιστώσεων του κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το 
οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», µε προϋπολογισµό και πίστωση € 75.000,00 για την κάλυψη 
δαπανών που αφορούν σε εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης 
για το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. Με τις ως άνω αποφάσεις, εγκρίθηκε το έργο 
«Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ, να εκτελεσθεί µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 
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118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43389/4234/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43504/1628/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται 
συνηµµένα το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και η 
ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και εισηγείται τη συγκρότηση της προβλεπόµενης από το 
άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και παραλαβής της προµήθειας 
του θέµατος. Στην εισήγηση επίσης επισυνάπτονται και οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
προµήθειας του θέµατος, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/528/21-05-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του κονδυλίου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», και ορίζει τα µέλη 
αυτής, (τακτικά και αναπληρωµατικά), υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 
διαγωνισµού και παραλαβής του έργου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Η. 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-
2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
αναφέρονται στο από 11-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος 

2. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

3. Κεροµύτη Αγνή, Μηχανολόγος ΤΕ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

2. Φράγκος Γρηγόριος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ 

3. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ 

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προµήθεια του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 
43389/4234/16-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 50,00 για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης 
διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0841 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 11 – 05 - 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου και Παραλαβής της 
προµήθειας «Προµήθεια υλικών Ηλεκτροφωτισµού».  

Σήµερα την 11  Μαΐου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. , στο γραφείο 343 της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Καλλιόπης Αλεξίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τµ. Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου και Παραλαβής της 
προµήθειας «Προµήθεια υλικών Ηλεκτροφωτισµού», σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 20-02-2012 κατάστασης των τεχνικών υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διαγωνισµού. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ., Πρόεδρος 

β. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Κεροµύτη Αγνή, Μηχανολόγος ΤΕ, Μέλος 

 
Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Φράγκος Γρηγόριος, Αναπληρωµατικό Μέλος 

γ. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 Ιωάννινα  11 Μαΐου  2012 

 Η Επιτροπή 

   

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Αλεξίου Καλλιόπη 

 3. Ελένη Σαµαρά 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» 
αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 41827/4100/15-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43276/1612/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα 
«Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007- 2013» µε αρχικό προϋπολογισµό 
256.000,00 €. Ο παρών 1ος  Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο στο ποσό των 143.098,24 €, 
από το οποίο 106.610,16 € για εργασίες,  0,27 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.200,00 € 
για την αξία της ασφάλτου, 2.529,60 € για εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης και 
26.758,21 € για Φ.Π.Α. Συντάχθηκε 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιλαµβάνει µία (1) νέα τιµή 
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ήτοι: Σκυρόδεµα C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ). Η 
προτεινόµενη τροποποίηση (1ος Α.Π.Ε.) δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της 
απόφασης ένταξης και συγκεκριµένα στα εξής : α) δηµόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) 
δηµόσια δαπάνη στις επί µέρους κατηγορίες δαπανών (άµεσες/έµµεσες), ή/και γ) 
παραδοτέα, ή/και δείκτες και δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) και του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/11-05-2012 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε 
οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και σύµφωνα µε 
το αριθµ. πρωτ. 1767/10-05-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση 
του 1ου ΑΠΕ του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/529/21-05-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο ποσό των € 143.098,24 (από το οποίο 106.610,16 € 
για εργασίες, 0,27 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.200,00 € για την αξία της ασφάλτου, 
2.529,60 € για εκτιµώµενη δαπάνη αναθεώρησης και 26.758,21 € για ΦΠΑ), σύµφωνα µε το 
αριθµ. πρωτ. 1767/10-05-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση της σύµβασης 
(προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του έργου και βάσει της αριθµ. 2/11-05-2012 (Θέµα 1ο) Πράξης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 
.....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 παράτασης προθεσµίας περαίωσης της «Προµήθειας Κινητού Εξοπλισµού» 
(Συµπιεστή Απορριµµάτων) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», Αναδόχου Προµηθευτή «Α. 
ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΗΧΑΝΙΚΗ».  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την µε αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί ένταξης 
της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η 
οποία περιλαµβάνει το υποέργο 5 «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού». 

7. Την µε αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση µε την οποία έγινε η προέγκριση δηµοπράτησης 
του υποέργου 5 από την ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ. 

8. Την αριθµ. 2/83/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κατακυρώθηκαν 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για τις Οµάδες Α, Β και Γ, και εγκρίθηκε η ανάθεση της 
προµήθειας για την Οµάδα Β (Προµήθεια συµπιεστή απορριµµάτων) για το υποέργο 5 
«Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» στην εταιρεία µε την επωνυµία 
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«BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.», µε 
ποσό προσφοράς 289.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 355.470,00 € (µε Φ.Π.Α.). 

9. Τη εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης της 
προµήθειας του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 42032/4118/14-05-2012 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43283/1615/16-05-
2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 10-05-2012 αίτηση του 
αναδόχου, στην οποία αναφέρει ότι λόγω των µεγάλων διαστάσεων και του βάρους για την 
µεταφορά του Συµπιεστή από το εργοστάσιο Γερµανίας θα πρέπει να γίνουν ειδικές 
συντονισµένες ενέργειες µε ειδικά διαµορφωµένες νταλίκες (διπλό πάτηµα). Επειδή ο Συµπιεστής 
έχει τα δόντια του δεν επιτρέπεται να πατήσει το δάπεδο της νταλίκας και του καραβιού. Μόλις ο 
Συµπιεστής αφιχθεί στο λιµάνι της Αµβέρσας του Βελγίου µε γερανό θα µεταφορτωθεί σε ειδικό 
φορείο µε συµπαγή λάστιχα και κατόπιν θα φορτωθεί στο καράβι. Μόλις αφιχθεί στο λιµάνι του 
Πειραιά ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, µεταφορτώνεται σε ειδική νταλίκα και θα 
προσκοµιστεί αµέσως στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων. Σύµφωνα και µε την επισυναπτόµενη στην εισήγηση 
ενηµέρωση του πρακτορείου µεταφορών το καράβι στο οποίο θα φορτωθεί ο Συµπιεστής, θα 
προσεγγίσει την Αµβέρσα στις 16-05-2012 και αναµένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 25-05-
2012. Η Επιτροπή θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου 
Προµηθευτή καθόσον το ειδικό του µηχανήµατος απαιτεί εξειδικευµένα µεταφορικά, τα οποία 
εκτελούν διαδροµές σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές οι οποίες και πρέπει να συγχρονιστούν. 
Για τους παραπάνω βάσιµους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 
Επιτροπή προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) Συµπιεστή 
Απορριµµάτων µέχρι την 28-05-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της 
προµήθειας σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/530/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) Συµπιεστή Απορριµµάτων, 
για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» αναδόχου εταιρείας 
«BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.», µέχρι την 
28-05-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της προµήθειας σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 29/846/27-10-
2011 37/1107/23-12-2011 και 2/83/20-01-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, εµµένοντας 
στην άποψη που υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 
14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα για τη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής: 
«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας η 
δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος 
των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά 
κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του 
βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών 
αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο 
των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα 
ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι 
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του πρώτου προγράµµατος FEDRA και του 
κλειδιού λογισµικού USB, για τις ανάγκες σύνταξης τεχνικών µελετών της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43150/4197/16-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43285/1616/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια του πρώτου 
προγράµµατος FEDRA και του κλειδιού λογισµικού USB, για τις ανάγκες σύνταξης 
Στατικών µελετών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

 

ΑΔΑ: Β49Ζ7Λ9-ΞΝΙ



 - 26 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/531/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 472,50 πλέον ΦΠΑ (€ 581,18 µε ΦΠΑ), για την προµήθεια του 
πρώτου προγράµµατος FEDRA και του κλειδιού λογισµικού USB, από την εταιρεία RUNET 
Software Ε.Π.Ε., για τις ανάγκες σύνταξης Στατικών µελετών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0723 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπανών για ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40662/463/09-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43288/1619/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπανών σε βάρος του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779, έργο «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», τοµέας «∆ιάφορα», πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε, 
εκτός των δαπανών που εισηγείται η Υπηρεσία, να εγκριθεί και ποσό δαπάνης € 2.000,00 
πλέον ΦΠΑ, για την φωτογράφηση των θρησκευτικών µνηµείων της Περιφέρειας. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε επί της ως άνω εισήγησης του Προέδρου, τα µέλη της 
Επιτροπής κ.κ. Κασσής Μιχαήλ και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι συµφωνούν, 
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µε την παρατήρηση όµως – όπως άλλωστε έχουν επανειληµµένα εκφράσει σε συζήτηση 
παροµοίνω θεµάτων στην Επιτροπή – ότι πρέπει να υπάρξει µια συνολική και 
ολοκληρωµένη, όχι δηλ. επιλεκτική, αντιµετώπιση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες,  σε 
µια συνολική πρόταση που να συµβάλλει στην προβολή του τουριστικού προϊόντος και 
του πολιτισµού της Ηπείρου και για τη συγκεκριµένη περίπτωση, του θρησκευτικού 
πολιτισµού. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 14/532/21-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779), ως εξής:  

1.  ∆απάνη ποσού 492,00 € για τη διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
στη εφηµερίδα «Ηπειρωτικό Μέλλον». Πρόκειται για µια οµογενειακή εφηµερίδα που 
δραστηριοποιείται στην Αττική και στόχο έχει την προβολή του τουριστικού προϊόντος και 
του πολιτισµού της Ηπείρου, µέσα από την παρουσίαση των φυσικών καλλονών της 
περιοχής, αλλά και τη δράση των σύγχρονων Ηπειρωτών. 

2. ∆απάνη ποσού 1.230,00 € για την προµήθεια 10 φωτογραφιών τουριστικών αξιοθέατων 
από τη φωτογράφο κ. Παρασκευή Παππά. Οι φωτογραφίες θα χρησιµοποιηθούν σε 
φυλλάδια, χάρτες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. ∆απάνη ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την φωτογράφηση (λήψη φωτογραφιών, 
εκτύπωση, ανατύπωση, παράδοση σε cd κλπ) θρησκευτικών µνηµείων 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων «INTERSOLAR», που διοργανώνεται στο Μόναχο το 
διάστηµα 13-15/6/2012. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου &  Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 42948/488/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ.  43289/1620/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
αριθ. 4/35/09-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση φωτοβολταϊκών συστηµάτων «INTERSOLAR». Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην ανωτέρω έκθεση που διοργανώνεται στο Μόναχο το διάστηµα 
13-15/6/2012. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/533/21-05-2012) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου «Πολιτιστικές δράσεις 
και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην έκθεση φωτοβολταϊκών συστηµάτων «INTERSOLAR», που διοργανώνεται στο Μόναχο, 
το διάστηµα 13-15/6/2012 και στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 4/35/09-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης.  

Η ως άνω δαπάνη θα καλύψει τα έξοδα κατασκευής και ενοικίασης εκθεσιακού περιπτέρου. 
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Torres Novas της Πορτογαλίας από 
04-06-2012 έως 07-06-2012, για τη συµµετοχή της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
εγκεκριµένου έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs” 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 43266/1825/16-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43374/1626/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών της υπαλλήλου της υπηρεσίας Ελένης Καλαµπόκα για τη συµµετοχή της στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του εγκεκριµένου έργου “Hidden Innovation Initiatives for 
SMEs”, στο Torres Novas της Πορτογαλίας από 04-06-2012 έως 07-06-2012. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι κ. Ελένη Καλαµπόκα είναι συντονίστρια του έργου σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ. 141/13.1.2011 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α: 4Α9ΑΟΡ1Γ-2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το 
έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
MED µε κύριο Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχευση του έργου είναι η 
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υποστήριξη ήπιων µορφών καινοτοµίας και µε αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει 
δυνατότητες βιώσιµης ανάπτυξης µε όρους ανταγωνιστικότητας και εργασίας στην 
περιοχή της Μεσογείου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/534/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του εγκεκριµένου έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs”, στο 
Torres Novas της Πορτογαλίας από 04-06-2012 έως 07-06-2012, η δε δαπάνη για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης της υπαλλήλου, θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα την επιλέξιµη κατηγορία δαπανών «TRAVEL» -
Ταξίδια. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε 
προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την 
προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα 
δεν έχει γίνει. 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών 
Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 
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8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2012 
προϋπολογισµού € 30.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθµ. 
3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου.  

9. Την αριθµ. 11/421/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
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 αριθµ. πρωτ. 34428/1251/20-
04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου της καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
42372/1583/14-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42534/1603/15-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό Νο 
Ι/11-05-2012 της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, για την υλοποίηση του 
έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2012, στην Π.Ε. Πρέβεζας και 
εισηγείται την έγκρισή του, την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την 
ανάδειξη οριστικού µειοδότη. 

Στο ως άνω, Πρακτικό αριθµ. Ι/11-05-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι  
∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα 
µε την αρ. πρωτ: 37529/1394/27-04-2012 διακήρυξη, µε τίτλο: «Καταπολέµηση 
κουνουπιών  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας». 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 11/5/2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., οι 
παρακάτω αναγραφόµενοι: 

 1) Καλόγηρος Απόστολος 
 2) Χριστοδούλου Φωτεινή 
 3) Γεωργίου Χαρίλαος   
αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής του ως άνω διαγωνισµού, αξιολόγησης των 

προσφορών και εισήγησης για την ανάθεσή του, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
2/67/20-1-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις 
υποβληθείσες προσφορές, προβήκαµε στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 
ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, προβήκαµε στον έλεγχο των γενικών 

δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων και καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1 ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 Αριθµ: 2917526209 / 4-5-12 
 Ποσού:  1.500,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 
2 

ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.» 

 ALPHA BANK 
 Αριθµ: GRZ075931 / 7-5-12 
 Ποσού:  1.500,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
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 Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε αφενός ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό και αφετέρου ότι 
κατέθεσαν όλα τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής.                                         

2. Τεχνικές προδιαγραφές 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζοµένων προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. 

 Η επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο κρίνει αποδεκτές τις προσφορές των 
διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

3.   Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 
Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και 

τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών τους 
προσφορών, οι οποίες έχουν ως εξής: 

α. Η οικονοµική προσφορά του ΤΖΙΜΑ ΘΩΜΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, µε ποσό 
προσφοράς 29.500,00 ευρώ  µε Φ.Π.Α., κρίνεται αποδεκτή. 

β. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ 
ΘΩΜΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», µε ποσό προσφοράς 29.028,00 ευρώ µε 
Φ.Π.Α., κρίνεται αποδεκτή. 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι έχουν υποβληθεί από τους συµµετέχοντες τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη της εταιρείας  ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.»,  µε συνολικό ποσό 
προσφοράς 29.028,00 ευρώ µε ΦΠΑ.        
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/535/21-05-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. 
Πρέβεζας», για το έτος 2012, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των 
γενικών δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι 
των: 1) ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ και 2) εταιρεία ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - 
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», από τον οποίο διαπιστώθηκε 
αφενός ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό και 
αφετέρου ότι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
συµµετοχής. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, και τις έκρινε αποδεκτές, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Μετά την 
αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή, 
µε δεδοµένο ότι έχουν υποβληθεί από τους συµµετέχοντες τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως 
οριστικού µειοδότη της εταιρείας ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.»,  µε συνολικό ποσό προσφοράς € 29.028,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 
2012, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. Ι/11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
στην µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
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«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης, πληροί τους όρους αυτής ως προς 
τις τεχνικές προδιαγραφές, η δε οικονοµική του προσφορά είναι η συµφερότερη και 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», για την 
εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012, µε ποσό 
€ 29.028,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. 
Πρέβεζας», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας.  
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2012.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε. 

8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 30.000,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου.  

9. Την αριθµ. 11/421/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
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. 
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Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 34428/1251/20-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της 
καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβ. Υγιεινής της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 621/17-05-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43515/1630/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την ισχύ του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α΄/27.10.2011) 
και την κοινοποίηση του µε αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/ Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγγράφου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή 
του αρ. 26 του ανωτέρω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας σε συνεργασία µε την ∆/νση 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Πρέβεζας, προέβη στην διαδικασία κλήρωσης για την Επιτροπή του 
θέµατος. Σας υποβάλλουµε προς τούτο τα πρακτικά κλήρωσης των  τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών και παρακαλούµε για την έγκρισή τους.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/536/21-05-2012) 

Ορίζει τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της 
καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας η οποία 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 11/421/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τα µέλη 
αυτά (τακτικά και αναπληρωµατικά), υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας, προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σε συνεργασία µε τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο 
από 16-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Λένα Αγγελική (ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ, µε βαθµό ∆/ντή – Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας) 

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

3. Μαραµπούτη-Καραβά Ναυσικά (ΠΕ Γεωτεχνικών µε ειδικότητα Γεωπόνων, µε Β΄ βαθµό –
Υπάλληλος  της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Αναπληρωµατικά µέλη 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   16  -  05  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Για την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης 
κουνουπιών για το έτος 2012, στην Π.Ε. Πρέβεζας  

 

Σήµερα, στις 16/05/2012 ηµέρα Τετάρτη, παρουσία των: 

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

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

3. Ναστούλη Αναστασία, υπάλληλο  της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών από 

την συνταχθείσα προς τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να 

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

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

κάθε υπαλλήλου.  

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

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

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

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

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

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

3 
Μαραµπούτη-Καραβά Ναυσικά (ΠΕ Γεωτεχνικών 
µε ειδικότητα Γεωπόνων, µε Β΄βαθµό –Υπάλληλος  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

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

 

Πρέβεζα  16 - 5 - 2012 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
1. Χριστοδούλου Φωτεινή            

2. Χαρµαντά Αγγελική 

3. Ναστούλη Αναστασία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του αριθµ. ΙΙ/16-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/329/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, προϋπολογισµού € 166.240,00 χωρίς ΦΠΑ, από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 
(ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 29337/1011/30-03-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας, Β) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
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ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, η οποία επιβάλλεται καθότι το χρονικό 
διάστηµα που αποµένει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του  έργου (15-06-
2012) που προβλέπεται στην τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, δεν επαρκεί για την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και Γ) εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των 
εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0841). 

7. Την αριθµ. 13/511/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. Ι/30-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των γενικών 
δικαιολογητικών και των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων που 
υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, 2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ και 3. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία αυτού 
(άνοιγµα και έλεγχος οικονοµικών προσφορών) δεδοµένου ότι οι όλοι συµµετέχοντες 
κατέθεσαν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προδιαγραφές τους συµφωνούν µε τα ζητούµενα της διακήρυξης. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
43294/1620/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43365/1624/17-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό ΙΙ της 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι ανοιχτού διαγωνισµού και εισηγείται την έγκρισή του 
και την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη. 

Στο Πρακτικό ΙΙ/16-05-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΙΙ 

   ∆ιεξαγωγής  δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε 
την  αριθµ.  31790/1129/08-04-2012 διακήρυξη,  για την υλοποίηση του έργου:  «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας». 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 16-05-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., οι 
παρακάτω αναγραφόµενοι, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής του ανωτέρω 
διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεσή του: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, ως πρόεδρος της επιτροπής, 
2) Χριστοδούλου Φωτεινή, τακτικό µέλος της επιτροπής,  
3) Γεωργίου Χαρίλαος, τακτικό µέλος της επιτροπής, 
4) Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου και  
∆υτ. Μακεδονίας και  
5) Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου  Πρέβεζας,  

συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε 
Πρέβεζας και έχοντας υπόψη την αριθµ. 13/511/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ως άνω διαγωνισµού, προβήκαµε στο 
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και καταγράψαµε αυτές ως κατωτέρω: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 
(Τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό) 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ε΄ 0,084 € 

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ 0,070 € 2 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ 0,080 € 
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ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ 0,084 € 

3 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ∆΄ 0,084 € 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναγραφόµενες οικονοµικές 
προσφορές, το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της διακήρυξης (Πίνακας - Αντικείµενο του έργου),  στο 
οποίο αναφέρονται οι ανώτερες τιµές ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) και το 
άρθρο 13 της διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο η ανώτερη προσφερόµενη τιµή, ανά 
ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασµό δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που 
αναγράφεται  στον πίνακα του άρθρου 1, προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού και την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, 
κατά τοµέα,  στους κατωτέρω: 
 
Τοµέας  Α΄ : Στον  ΖΗΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,070 €.  
Τοµέας  Β΄ : Στον  ΖΗΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,080 €.  
Τοµέας  Γ΄ : Στον  ΖΗΣΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,084 €.  
Τοµέας  ∆΄ : Στον  ΒΛΑΧΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,084 €.  
Τοµέας  Ε΄ : Στον  ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και    
                    ψεκασµό : 0,084 €.  

       Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/537/21-05-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/16-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα  
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 166.240,00 χωρίς ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων οι οποίοι είχαν 
καταθέσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προδιαγραφές 
τους συµφωνούν µε τα ζητούµενα της διακήρυξης, ήτοι των: 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, 
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ και 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ. Στη συνέχεια προέβη στον 
έλεγχο των προσφορών αυτών, και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της διακήρυξης 
(Πίνακας - Αντικείµενο του έργου),  στο οποίο αναφέρονται οι ανώτερες τιµές ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) και το άρθρο 13 της διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο η ανώτερη 
προσφερόµενη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασµό δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την τιµή που αναγράφεται  στον πίνακα του άρθρου 1, εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού 
µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα. 

Σύµφωνα µε το ως άνω αριθµ. ΙΙ/16-05-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», και 
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από την καταγραφή και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, 
αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα οι εξής: 

Τοµέας  Α΄: ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και   
ψεκασµό : 0,070 €.  

Τοµέας  Β΄: ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και   
ψεκασµό : 0,080 €.  

Τοµέας  Γ΄: ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και   
ψεκασµό : 0,084 €.  

Τοµέας  ∆΄: ΒΛΑΧΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο 
και ψεκασµό : 0,084 €.  

Τοµέας  Ε΄: ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και   
ψεκασµό : 0,084 €.  

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσουν οι προσωρινοί 
µειοδότες, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
.............................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 42598/1591/15-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43278/1613/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/538/21-05-2012) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
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ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

......................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠ. ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση και 
επισκευή λοιπού εξοπλισµού 

5.000,00 250,00 
∆απάνη επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 6.000,00 600,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1699 Λοιπές Προµήθειες Υλικών 10.000,00 790,00 
∆απάνη προµήθειας υλικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας 

291.0869 
Αµοιβές για συντήρηση και 
επισκευή λοιπού εξοπλισµού 

1.000,00 717,10 

∆απάνη για αποξήλωση και 
επανεγκατάσταση κλιµατιστικών 
λόγω µετεγκατάστασης 
υπηρεσιών της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικ. & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

291.5244 

∆απάνες γεωργίας, 
κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν 
προβλέπονται σε άλλους 

αριθµούς εξόδων 

6.000,00 79,95 

∆απάνη για επαναδιακρίβωση 
επιστηµονικών οργάνων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, 
τµήµα ποιοτικού & 
Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 28.000,00 2.437,05  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας 
µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού  75.000,00 € µε ΦΠΑ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 µε αρ. πρωτ. 
43578/1636/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43647/1633/17-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού  75.000,00 € 
(µε ΦΠΑ) και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη 
εισήγηση, καθώς και την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/539/21-05-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 
75.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2012, µε κριτήριο κατακύρωσης, 
υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή, 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. 43578/1636/17-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και 
σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας» προϋπολογισµού 38.550,00 € µε ΦΠΑ και έγκριση της δαπάνης 
δηµοσίευσης της διακήρυξης.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
43574/1635/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43651/1634/17-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 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 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 38.550,00 € (µε 
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ΦΠΑ) και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση, 
καθώς και την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/540/21-05-2012) 

− 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 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 38.550,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2012, στο Νοµό Πρέβεζας», 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. 43574/1635/17-05-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών και σε 
µία τοπική, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
42522/1643/14-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42681/1605/15-05-2012 
στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
την προµήθεια στεφάνων, για την διοργάνωση του εορτασµού ηµέρας µνήµης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Ηγουµενίτσα στις 20 Μαΐου 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/541/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 100,00 για την κάλυψη διαφόρων δαπανών (π.χ. 
προµήθεια στεφάνων) για τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, βάσει 
της την αριθµ. πρωτ. 14443/11-04-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, των 
εκδηλώσεων του εορτασµού της ηµέρας µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, οι 
οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 20 Μαΐου 2012.  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις 
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πιστώσεις του φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού (δικαστική δαπάνη και τόκων 
υπερηµερίας) σε τρεις (3)  υπαλλήλους  Ι.∆.Α.Χ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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. 6/179/20-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού € 15.064,66 σε εκτέλεση της αριθµ. 59/2011 
τελεσίδικης απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, µε την οποία 
απορρίφθηκε η έφεση της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, κατά της πρωτόδικης, αριθµ. 90/2010 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας, µε την οποία υποχρεώθηκε η πρώην Ν.Α. 
Θεσπρωτίας (νυν Περιφέρεια Ηπείρου) να καταβάλει στους ενάγοντες υπαλλήλους της, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) Σωτηρία Τασούλα, β) Χριστίνα 
Παπαδηµητρίου και γ) Γεώργιο Μπίνα το ποσόν των € 4.536,00 για κάθε µία από τις δύο 
πρώτες και το ποσόν των € 2.646,00 για τον τρίτο εξ αυτών, που αφορά στην καταβολή 
του επιδόµατος (ειδική παροχή) των € 176,00 για το διάστηµα από 01-01-2007 µέχρι 31-
12-2009. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36629/1394/25-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 37468/1399/27-04-2012 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης που αφορά α) τη δικαστική δαπάνη ποσού 400,00 €  και 
β) την καταβολή των τόκων υπερηµερίας για το επίδοµα της ειδικής παροχής των 176 € σε 
τρεις ( 3 ) υπαλλήλους Ι.∆.ΑΧ. της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που επιδικάστηκε µε την αριθµ. 
90/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας και την 59/2011 τελεσίδικη απόφαση 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 
072 και ΚΑΕ 0894. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/542/21-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 072 και ΚΑΕ 0894, σε εκτέλεση της 
αριθµ. 59/2011 τελεσίδικης απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, µε την 
οποία απορρίφθηκε η έφεση της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, κατά της πρωτόδικης, αριθµ. 
90/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας, µε την οποία υποχρεώθηκε η πρώην 
Ν.Α. Θεσπρωτίας (νυν Π.Ε. Θεσπρωτίας) να καταβάλει στους ενάγοντες υπαλλήλους της, µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) Σωτηρία Τασούλα, β) Χριστίνα 
Παπαδηµητρίου και γ) Γεώργιο Μπίνα το επίδοµα της ειδικής παροχής των 176,00 €, ως εξής: 

Α)  δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 που αφορά στην επιδικασθείσα σε βάρος της πρώην 
Ν.Α. Θεσπρωτίας (ήδη Π.Ε. Θεσπρωτίας), δικαστική δαπάνη, βάσει της αριθµ. 59/2011 
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας (ποσό € 200,00) και της αριθµ. 
90/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας (ποσό € 200,00). 

Β) δαπάνη συνολικού ποσού € 703,08 που αφορά στην καταβολή των τόκων υπερηµερίας (µε 
ποσοστό υπολογισµού 6% ετησίως), στους ανωτέρω ενάγοντες υπαλλήλους Ι.∆.ΑΧ. της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το διάστηµα από 19-03-2010 µέχρι 28-03-2010, ήτοι ποσό € 272,16 για κάθε 
µία από τις δύο πρώτες και ποσό € 158,76 για τον τρίτο εξ αυτών. 
....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη και ∆ήµητρας Γούλα, για 
την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο: 
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-2012 στη Θεσσαλονίκη και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 42145/2438/14-05-2012 
και 42426/2472/15-05-2012 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ.42528/1601/15-05-2012 και 
42531/1602/15-05-2012 αντίστοιχα, στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Σπύρου Οικονοµίδη και ∆ήµητρας Γούλα, για την 
συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο 
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
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ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 21 έως 25-05-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/543/21-05-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
Σπύρου Οικονοµίδη και ∆ήµητρας Γούλα, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή τους σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)», που θα διεξαχθεί από 
21 έως 25-05-2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 223,68 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, (ποσό € 123,68 για τη µετακίνηση του Σ. 
Οικονοµίδη και ποσό € 100,00  για τη µετακίνηση της ∆. Γούλα) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 παράτασης απόδοσης του 234/2012 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/142/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 15-
03-2012, προκειµένου να καλυφθούν µικροδαπάνες για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθ. 8/256/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η παράταση απόδοσης του αριθµ. 234/2012 Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής του θέµατος, µέχρι την 15-05-2012. 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
41839/1614/11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  41991/1597/14-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης 
απόδοσης του 234/2012 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του 
Παναγιώτη Ζώη. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/544/21-05-2012) 

Εγκρίνει την παράταση απόδοσης του αριθµ. 234/2012 Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής, η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε µε την αριθµ.  5/142/13-02-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µέχρι την 31-12-2012. 
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 42639/1829/15-05-2012 (σε Ορθή 
Επανάληψη) έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43281/1614/16-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών 
και εργασιών συντήρησης επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, ενώ στην εισήγηση 
επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης και προϋπολογισµού δαπάνης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/545/21-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
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1 7369 Προωθητήρας 
Μπαταρίες κλειστού τύπου (2) - Φίλτρα (λαδιού, 
υδραυλικού, πετρελαίου, αντλιών, αέρος, αέρα 
καµπίνας, σίτα) 

1.210,00  

2 51190 Γκρέιντερ 
Μπαταρίες (2) - Ελαστικά (6) προµήθεια και 
τοποθέτηση 

4.025,00  

3 7370 Γκρέιντερ 
Φίλτρα (λαδιού, πετρελαίου, αέρος, λάδια) - 
Επισκευή ελαστικού - Ελαστικά (6) προµήθεια και 
τοποθέτηση - Κλειδιά εργασίας  

4.520,00  

4 7366 Γκρέιντερ 
Φίλτρο λαδιού, λάδι µηχανής - Ελαστικά (6) 
προµήθεια και τοποθέτηση 

3.910,00  

5 9957 Φορτηγό 
Ελαστικά (5) - Νάυλον καρότσας - Εξαγωγή 
αλατιέρας/µαχαιριού, ιµάντες 

3.075,00  

6 9222 Τράκτορας Φανάρι ρυµούλκας, λάµπες, λάδι υδραυλικού 85,00  

7 9915 Όχηµα Περιοδικό Σέρβις στα 295.000 χιλ 680,00  

8 3880 Όχηµα Βαλβίδα λαδιού - Ευθυγράµµιση 95,00  

9 9922 Όχηµα Φανός όπισθεν δεξιός - υαλοκαθαριστήρες  135,00  

10 9944 Όχηµα Φλάντζα βαλβίδων, φίλτρο αέρος 70,00  

11 9208 Όχηµα 
Επισκευή ελαστικών (2) - Αντικατάσταση 
ελαστικών 225/55/R16 (4) 

670,00  

12 109524 Γκρέιντερ Επισκευή ελαστικών - Τοποθέτηση Ελαστικού 140,00  

13 113270 
Περιστρεφόµενη 
Τσάπα 

Κατασκευή πείρου από βελτιωµένο χάλυβα µε 
πατούρες, ρακόρ 7/8x1'' (4), σωλήνες πιέσεως 3/4 

520,00  

   ΣΥΝΟΛΟ 19.135,00 

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

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο 
επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πλακωτή), που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 32404/1293/09-04-2012 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 11/399/23-04-2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 
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9. Την αριθµ. 11/399/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον Πέτρο Κόντη, 
της εκτέλεσης εργασιών από 06-04-2012, για την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο 
∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, και συγκεκριµένα για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου 
στο Τ.∆. Πλακωτής που προήλθε από κατάπτωση, σύµφωνα µε την αριθµ. 32404/1293/09-04-
2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους 
εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, JCB), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40784/1752/07-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41743/1593/11-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών από 06-
04-2012, για την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και συγκεκριµένα για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο Τ.∆. Πλακωτής που προήλθε 
από κατάπτωση, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/546/21-05-2012) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή εργασιών για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, και συγκεκριµένα για τη 
διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο Τ.∆. Πλακωτής που προήλθε από κατάπτωση, που εκτέλεσε 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι δικαιούχος, από 06-04-2012, λόγω έντονων καιρικών 
φαινοµένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και δεδοµένου η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό, το είδος των µηχανηµάτων που απαιτείται για τις παραπάνω 
εργασίες, (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, JCB), σύµφωνα µε την αριθµ. 32404/1293/09-04-2012 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 11/399/23-04-2012 απόφασης 
ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι: 

− Συνολική δαπάνη € 1.623,00 µε ΦΠΑ (µε αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 1.518,00) στον 
Πέτρο Κόντη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου 
Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, και συγκεκριµένα για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο Τ.∆. 
Πλακωτής που προήλθε από κατάπτωση, µε το αριθµ. ΜΕ 51167 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (22 ώρες 
εργασίας Χ € 60,00 ανά ώρα εργασίας = 1.320,00 πλέον ΦΠΑ 23%), για το διάστηµα από 06-04-2012 
έως 08-04-2012. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από 
καιρικά φαινόµενα, από πληµµύρες, καταπτώσεις κλπ, είτε για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό 
από άλλες αιτίες. 
................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 τροποποίησης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 29/883/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης ανάθεσης 
των νέων και των τροποποιηµένων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ), όπως 
αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και για το χρονικό διάστηµα από 12-9-2011 έως 31-12-2011, για 
την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-κατάργηση σχολικών µονάδων, µε 
αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων δροµολογίων καθώς και την τροποποίηση 
δροµολογίων που εξυπηρετούσαν µαθητές που άλλαξαν σχολική µονάδα. 

8. Την αριθµ. 36/1036/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 29/883/27-
10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την ανάθεση νέων, στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, 
ΤΑΞΙ και ΙΧ). 

9. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι συµβάσεις 
που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, παρατείνονται έως την 28η 
Φεβρουαρίου 2012. 
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10. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 7270/28-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. εγκυκλίου 
5), σύµφωνα µε το οποίο, στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής 
αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» περιλαµβάνεται διάταξη, η 
οποία προβλέπει ότι: «οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών 
και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α΄180) παρατείνονται έως την 30η 
Ιουνίου 2012». 

11. Τις αριθµ. 3/102/30-01-2012 και 9/293/23-03-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 36/1036/13-12-2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43498/1679/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43535/1631/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, 
επικαλούµενη την ανάγκη τροποποίησης δροµολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, 
εισηγείται την κατάργηση, τροποποίηση και έγκριση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/547/21-05-2012) 

Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 
2011-2012, την κατάργηση – τροποποίηση των δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 
29/883/27-10-2011, 36/1036/13-12-2011, 3/102/30-01-2012 και 9/293/23-03-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, µε δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν 
τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 
191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση, ως εξής: 

1. Το δροµολόγιο «Καραβοστάσι – Πέρδικα» (Β/θµια Εκπαίδευση) καταργείται λόγω σύναψης  
σύµβασης από τον  ∆ήµο Ηγουµενίτσας. 

2. Το µε α/α 191 δροµολόγιο «Πολυνέρι – Ηγουµενίτσα Εσπερινό» καταργείται, λόγω σύναψης 
σύµβασης από τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας. 

3. Το µε α/α 190 δροµολόγιο «Καστρί (Αγ. Βλάσσιος) – Ηγουµενίτσα Εσπερινό» καταργείται. 

4. Το δροµολόγιο «Σαγιάδα – Φιλιάτες – Ηγουµενίτσα Εσπερινό» (Β/θµια Εκπαίδευση) που 
εκτελούσε ο Μάστορας ∆ηµήτριος (ΤΑΧΙ), τροποποιείται ως εξής: «Φιλιάτες – Αγ. Βλάσσιος – 
Ηγουµενίτσα Εσπερινό (Β/θµια Εκπαίδευση) και θα εκτελείται από τον ίδιο µεταφορέα και µε την 
τιµή των 66,30 € {(εµφ. 45Χ1,6Χ0,84)-10%}.   

5. Το δροµολόγιο της Β/θµιας Εκπαίδευσης «Αγ. Βλάσσιος – Ν. Σελεύκεια – Ηγουµενίτσα – 
Λαδοχώρι (πρωί-µεσηµέρι)» που εκτελούσε το ΚΤΕΛ, καταργείται λόγω σύναψης σύµβασης από 
τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας. 

6. Το δροµολόγιο Β/θµιας Εκπαίδευσης «Μεσοβούνι – Μαζαρακιά – Ηγουµενίτσα (πρωί-µεσηµέρι)» 
που εκτελούσε το ΚΤΕΛ καταργείται λόγω σύναψης σύµβασης από τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας. 

7. Το δροµολόγιο Β/θµιας Εκπαίδευσης «Σπαθαραίοι – Ελευθέρι – Μαργαρίτι – Καταβόθρα – 
Πλαταριά – Ηγουµενίτσα (πρωί-µεσηµέρι)» που εκτελούσε το ΚΤΕΛ καταργείται λόγω σύναψης 
σύµβασης από τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας. 

.................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 παράτασης συµβάσεως µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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, καθώς και 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.  

6. Την αριθµ. 23/620/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες, ήτοι από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 µέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας των: 1) 
Αικατερίνης θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην συζύγου Κων/νου Καίσαρη και 2) 
Αρετής θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευροίας αρ. 1 
στην Ηγουµενίτσα, συνολικής επιφάνειας 450 τ.µ. για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης 

ΑΔΑ: Β49Ζ7Λ9-ΞΝΙ



 - 65 - 

Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
ευρώ (2.640,00 €). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 41834/1613/11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41993/1598/14-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «Το ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται στην Ηγουµενίτσα (Ευροίας 1), έχει τέσσερις 
ορόφους, συνολικό εµβαδόν 450 τ.µ. και διαθέτει ανελκυστήρα. Σας γνωρίζουµε ότι η 
αρχική σύµβαση υπεγράφη µε ισχύ για πέντε (5) χρόνια από 1/09/2003 έως 31/08/2008, 
έγινε παράταση της σύµβασης µε ισχύ για δύο (2) χρόνια από 1/09/2008 έως 31/08/2010, 
έγινε δεύτερη παράταση της σύµβασης για ένα (1) ακόµη χρόνο από 01/09/2010 έως 
31/08/2011 και έγινε ακόµη µία παράταση για έξι (6) µήνες µε ισχύ από 01/09/2011 έως 
29/02/2012. Το αρχικό µίσθωµα ήταν 3.300,00 € και έχει µειωθεί κατά 20% σύµφωνα µε 
τον Νόµο 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22.08.2011). H ισχύς της εν λόγω παράτασης 
της σύµβασης θα αρχίζει την 1η Μαρτίου 2012 (µε αναδροµική ισχύ) και θα λήγει την 28η 
Φεβρουαρίου 2013 µε µηνιαίο µίσθωµα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (2.640,00 
€). Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα παράτασης της σύµβασης για τους λόγους που 
αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 1859/Φ.2.2/07-05-2012 συνηµµένο έγγραφο της Β΄/θµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και µέχρι οριστικής διευθέτησης του θέµατος σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 13808/22-03-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/548/21-05-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά ένα (1) έτος, ήτοι από την 1η Μαρτίου 
2012 (µε αναδροµική ισχύ)  µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, του ακινήτου ιδιοκτησίας των: 
1) Αικατερίνης θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην συζύγου Κων/νου Καίσαρη και 2) 
Αρετής θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευροίας αρ. 1 στην 
Ηγουµενίτσα, συνολικής επιφάνειας 450 τ.µ. για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Β΄/θµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(2.640,00 €). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 παράτασης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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, καθώς και 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.  

6. Την αριθµ. 29/866/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
παράταση των συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ως εξής: Α) από την 12η Νοεµβρίου 2011 µέχρι την 29η 
Φεβρουαρίου 2011, του ακινήτου  ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα του Αρσενίου, το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Κύπρου 60, στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης των Γραφείων της ∆/νσης 
Α/θµιας Εκπαίδευσης (Σχολικών Συµβούλων) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 457,15 
€. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 3ο όροφο και διαθέτει πέντε (5) γραφεία από 15τ.µ. το 
καθένα, WC και αποθήκη 20τ.µ. Β) από την 1η ∆εκεµβρίου 2011 µέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2011, 
του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Πέτρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60  στην 
Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 482,10 €.  Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 1ο όροφο και 
διαθέτει έξι (6) γραφεία, WC, αποθήκη και συνολικό εµβαδόν 120τ.µ. και Γ) από την 1η ∆εκεµβρίου 
2011 µέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2011, του ακινήτου  ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο 
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βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα για τις ανάγκες στέγασης του 1ου 
γραφείου  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 556,90 €.. Το 
εν λόγω ακίνητο είναι στον 2ο όροφο και διαθέτει επτά (7) γραφεία, WC, αποθήκη και συνολικό 
εµβαδόν 120τ.µ. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
41833/1612/11-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41994/1599/14-05-2012 στον φάκελο 
8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης 
των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
για ένα (1) ακόµη χρόνο, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2012 (µε αναδροµική ισχύ) µέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2013, επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα παράτασης των συµβάσεων για τους 
λόγους που αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 1791/10-05-2012 συνηµµένο έγγραφο της ∆/νσης 
Α΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και µέχρι οριστικής διευθέτησης του θέµατος σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 13808/22-03-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/549/21-05-2012) 

Εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων µίσθωσης κατά ένα (1) έτος, των ακινήτων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, στα µηνιαία µισθώµατα των οποίων, υπολογίσθηκε η µείωση κατά 20% σύµφωνα µε το Ν. 
4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 072 ΚΑΕ 0813, ως εξής: 

1. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά ένα (1) έτος, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2012 (µε 
αναδροµική ισχύ) µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, του ακινήτου  ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα 
του Αρσενίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 60, στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες 
στέγασης των Γραφείων της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης (Σχολικών Συµβούλων) της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 457,15 €. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 3ο όροφο και 
διαθέτει πέντε (5) γραφεία από 15τ.µ. το καθένα, WC και αποθήκη 20τ.µ.  

2. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά ένα (1) έτος, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2012 (µε 
αναδροµική ισχύ) µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Πέτρου, το 
οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της 
∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 482,10 €.  Το εν 
λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 1ο όροφο και διαθέτει έξι (6) γραφεία, WC, αποθήκη και συνολικό 
εµβαδόν 120τ.µ. 

3. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά ένα (1) έτος, ήτοι από την 1η Μαρτίου 2012 (µε 
αναδροµική ισχύ) µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το 
οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα για τις ανάγκες στέγασης της 
∆/νσης  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του ΚΕ.∆.∆.Υ., µε µηνιαίο µίσθωµα 
556,90 €. Το εν λόγω ακίνητο είναι στον 2ο όροφο και διαθέτει επτά (7) γραφεία, WC, αποθήκη και 
συνολικό εµβαδόν 120τ.µ. 

...................................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τα αριθµ. πρωτ. 39004/1519/14-05-2012 και 43062/1668/16-05-2012 έγγραφα, 
συνηµµένα, µε αριθµ. πρωτ. 43292/1622/16-05-2012 και 42262/1600/14-05-2012 
αντίστοιχα στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/550/21-05-2012) 
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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 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

− ∆απάνη ποσού 478,00 € για την έκδοση φωτοτυπιών σχεδίων έργων και µελετών, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1111). 

− ∆απάνη ποσού 1.244,15 €  µε ΦΠΑ, η οποία είναι η χαµηλότερη τιµή µετά τη λήψη 
τεσσάρων (4) προσφορών, για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών (τόνερς και µελάνια), 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας τα οποία θεωρούνται απολύτως 
απαραίτητα για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων εξετάσεων σχολ. Έτους 2011-2012 ( 
φορέας 072 ΚΑΕ 1329). 

− ∆απάνη ποσού 2.000,00 € µε ΦΠΑ  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας  (φορέας 072 ΚΑΕ 1231). 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 ανάθεσης προµήθειας υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µετά από λήψη κλειστών προσφορών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 43073/1669/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43293/1623/16-
05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: « …. την 
έγκριση της δαπάνης του ποσού 2.204.78€ µε ΦΠΑ, µετά από λήψη δύο (2)  κλειστών 
προσφορών, στην εταιρεία ∆ηµήτριος Ν. Τσόκανος ΑΒΕΕ µε έδρα την Θεσσαλονίκη για 
την προµήθεια διαφόρων υλικών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από το Τµήµα 
Κτηνιατρικής για τις καθηµερινές του ανάγκες (για εφαρµογή προγραµµάτων εξυγίανσης 
του ζωικού κεφαλαίου).Η άλλη προσφορά ήταν του Μαρτίνη ∆ονάτου-Ηγουµενίτσα  µε 
ποσό 2.384,72 € µε ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 292 και ΚΑΕ 53221 του 
προυπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/551/21-05-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας υλικών για τις ανάγκες εφαρµογής προγραµµάτων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «∆ηµήτριος Ν. Τσόκανος ΑΒΕΕ» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, µε ποσό 
€ 2.204,78 µε ΦΠΑ, της οποίας η προσφορά είναι η συµφερότερη οικονοµικά για την 
προµήθεια των παραπάνω υλικών, µεταξύ αυτών (κλειστών προσφορών) που συνέλεξε η 
Υπηρεσία. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 292/ΚΑΕ 53221 του προϋπολογισµού 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 των αριθµ. 1/11-05-2012 και 2/16-05-2012 Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 
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8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου «Καταπολέµηση κοινών κουνουπιών» για το έτος 2012 προϋπολογισµού € 
30.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/13/28-03-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

9. Την αριθµ. 11/422/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
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. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
35296/1334/20-04-2012εισήγηση της Υπηρεσίας, και Β) συγκροτήθηκε η τριµελή 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της καταπολέµησης κοινών 
κουνουπιών, για το έτος 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 43462/1675/16-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43510/1629/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε την 
οποία: «Μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισµού της αριθ. 3/2012 
διακήρυξης, για ανάδειξη µειοδότη-εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης 
κουνουπιών, για το έτος 2012 στο Νοµό Θεσπρωτίας, σας στέλνουµε συνηµµένα τα 
σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας Νο1 & 2 και την Οικονοµική προσφορά της 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», για έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού. Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του 
διαγωνισµού όπως φαίνεται και από το επισυναπτόµενο πρακτικό Νο 2, εισηγείται την 
κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ µε τιµή  προσφοράς 22.000,00 € χωρίς 
ΦΠΑ  και συνολικό ποσό: 27.060,00 € µε ΦΠΑ». 

Στα αναφερόµενα ανωτέρω, Πρακτικά Νο1/11-05-2012 και Νο 2/16-05-2012 αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
αφορά την ανάδειξη εργολάβου, εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης  κουνουπιών 
για το έτος 2012, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 3/2012 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 11η   Μαϊου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
09:30 π.µ. έως 10.00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 
5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
Γραφείο 2 του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα 
µέλη της επιτροπής ήτοι:  
1. Βαζάκας Φώτιος  (αναπληρωµατικό µέλος), ως Πρόεδρος   
2. Κύργιου Σοφία  (αναπληρωµατικό µέλος)  και 
3. Πανταζής Αθανάσιος.  
Η  επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές οι οποίες είναι οι εξής: 
1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ.  
2) ΓΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των 
φακέλων των δικαιολογητικών τα οποία ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
Ύστερα η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. 
Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της 
‘’ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ’’ πληροί τους 
όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή, η δε τεχνική προσφορά του ΓΙΑΓΚΑ ΘΩΜΑ 
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δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται, µε το αιτιολογικό ότι ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς κρίθηκε ελλιπής, δεν υπήρχαν δικαιολογητικά της παρ. Γ και ∆. 
Κατόπιν η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση  και θα συνέλθει εκ’ νέου,  συντάχθηκε δε το 
παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. 

………………………………………. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
αφορά την ανάδειξη εργολάβου, εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης  κουνουπιών 
για το έτος 2012, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 3/2012 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 16η   Μαϊου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  
1. Βαζάκας Φώτιος  (αναπληρωµατικό µέλος), ως Πρόεδρος   
2. Κύργιου Σοφία  (αναπληρωµατικό µέλος)  και 
3. Πανταζής Αθανάσιος.  
Σε συνέχεια της από 11ης Μαϊου 2012 συνεδρίασης (πρακτικό Νο 1) και λαµβάνοντας 
υπόψη ότι µετά την παρέλευση τριών (3) εργασίµων ηµερών, ο ΓΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 
παρότι ενηµερώθηκε εγκαίρως ότι δεν έγινε δεκτή η τεχνική του προσφορά, δεν 
κατέθεσε καµία ένσταση,  µε αποτέλεσµα να αποκλειστεί  από την συνέχεια του 
διαγωνισµού. 
 Η επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της διαδικασίας, µε την αποσφράγιση της 
οικονοµικής προσφοράς της «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ 
∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» η οποία έχει ως εξής: 22.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και συνολικό ποσό 
27.060,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Μετά από αυτά η επιτροπή εισηγείται όπως µειοδότρια του έργου καταπολέµηση  
κουνουπιών για το έτος 2012 στο Νοµό Θεσπρωτίας αναδειχθεί η 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» µε το 
συνολικό ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων και εξήντα ευρώ (27.060,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Τέλος συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως.         

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/552/21-05-2012) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Νο 1/11-05-2012 και Νο 2/16-05-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του Προγράµµατος καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τα οποία:  

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: 1) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ και 2) ΓΙΑΓΚΑ ΘΩΜΑ από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο των 
τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ» πληροί τους όρους της διακήρυξης και έγινε 
αποδεκτή, η δε τεχνική προσφορά του ΓΙΑΓΚΑ ΘΩΜΑ δεν έγινε αποδεκτή και απορρίφθηκε, 
επειδή ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς κρίθηκε ελλιπής, διότι δεν υπήρχαν 
δικαιολογητικά της παρ. Γ και ∆. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» και εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην ανωτέρω διαγωνιζόµενη, µε ποσό € 27.060,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω Νο 1/11-05-2012 και Νο 2/16-
05-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην µειοδότρια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» µε τιµή προσφοράς € 22.000,00 χωρίς 
ΦΠΑ και συνολικό ποσό 27.060,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, η οποία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές, και η οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα και 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», για την εκτέλεση του Προγράµµατος 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, µε ποσό € 27.060,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
«Καταπολέµηση κοινών κουνουπιών», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόµου 
Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη – Φτέρη», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ.     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/338/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το αποθεµατικό του Προγράµµατος ΚΑΠ 2011 της 
Π.Ε. Άρτας, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1080/28-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
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την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4852/29-12-2011 απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1745/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43641/1632/17-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 15-05-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 08-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
τέσσερα επί τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 7.804,71 €, µε 
απρόβλεπτα 19.678,54 € και µε ΦΠΑ 9.599,80 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/553/21-05-2012) 

− Την έγκριση του από 15-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 08-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη – Φτέρη», 
προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τέσσερα επί 
τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 7.804,71 €, µε απρόβλεπτα 
19.678,54 € και µε ΦΠΑ 9.599,80 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ 
Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (4,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 15-05-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 08-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων 
ελλιµενισµού σκαφών στο Νεοχώρι και Κοµµένο και των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου 
Άγριλλος», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.     
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/337/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το αποθεµατικό του Προγράµµατος ΚΑΠ 2011 της Π.Ε. 
Άρτας, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1079/28-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4858/30-12-2011 απόφαση του ∆/ντή 
ΤΕ Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1746/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43658/1635/17-05-2012 στον φάκελο 
8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 15-05-2012 Πρακτικό της 
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Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 
08-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 
ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις 
εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 17.111,77 €, µε απρόβλεπτα 19.678,54 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 24.250,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/554/21-05-2012) 

− Την έγκριση του από 15-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 08-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, µε τίτλο «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιµενισµού σκαφών στο Νεοχώρι και Κοµµένο και 
των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 17.111,77 €, µε απρόβλεπτα 19.678,54 € και συνολική 
δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24.250,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 15-05-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
10/337/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων 
κλπ, είτε σε περιπτώσεις όπως οι εργασίες που αναφέρονται στη µελέτη του έργου του 
θέµατος. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται και στη θέση που 
υποστήριξε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», 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.». 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου 
∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 280.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 4172/07-11-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου για την 1η τροποποίηση 
της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών» µε κωδικό ΟΠΣ 275760 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αντικατάσταση 
παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου ∆ωδώνης», προϋπολογισµού 
280.000  €..  
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7. Την αριθµ. 7/218/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 8565/899/28-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 12901/1348/08-02-2012 απόφασή της και βάσει του αρ. 
πρωτ. 204/26-01-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το από 07-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 10-
04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 43629/4254/17-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43771/1636/17-05-2012 στον φάκελο 
8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 102.439,03 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 55,00%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/555/21-05-2012) 

− Την έγκριση του από 07-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 10-04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 275760: «Αντικατάσταση 
παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου ∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 
280.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», 
η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 102.439,03 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 55,00% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (55,00%) είναι συµφέρουσα και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», προϋπολογισµού 183.000,00€ µε 
ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 5212/30-12-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 275762 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013.  

7. Την αριθµ. 8/245/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 19311/2046/08-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
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σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 12370/2237/07-03-2012 απόφασή της και βάσει του αρ. 
πρωτ. 518/29-02-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το από 09-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 24-
04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 43632/4255/17-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43772/163717-05-2012 στον φάκελο 
8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 73.303,02 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 50,73%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/556/21-05-2012) 

− Την έγκριση του από 09-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 24-04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 275762: «Αξιοποίηση 
γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», προϋπολογισµού € 183.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή € 73.303,02 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 50,73% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (50,73%) είναι συµφέρουσα και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 µετακίνησης του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, την 18-05-2012, για να επισκεφθεί επιτόπου αξιοποιηµένα 
γεωθερµικά πεδία και την αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειµένου να ληφθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την 
αξιοποίηση του βεβαιωµένου γεωθερµικού πεδίου Συκιών Π.Ε. Άρτας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43726/301/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43786/1645/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου κ. Τσιρογιάννη Χρήστου, στη 
Θεσσαλονίκη,  την 18-05-2012, για να επισκεφθεί επιτόπου αξιοποιηµένα γεωθερµικά 
πεδία και την αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, 
προκειµένου να ληφθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση του βεβαιωµένου 
γεωθερµικού πεδίου Συκιών Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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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. 43726/301/17-05-2012 
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης 
του υπαλλήλου Χρήστου Τσιρογιάννη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-05-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/562/21-05-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
Θεσσαλονίκη, την 18-05-2012, για να επισκεφθεί επιτόπου αξιοποιηµένα γεωθερµικά πεδία 
και την αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, 
προκειµένου να ληφθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση του βεβαιωµένου 
γεωθερµικού πεδίου Συκιών Π.Ε. Άρτας, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 160,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 
Μίσθωση ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της 
αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κεντρικής Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 43768/3471/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43785/1644/17-
05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µίσθωσης 11 ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της 
αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, δαπάνης € 
625,35. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/563/21-05-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 625,35 ετησίως για την µίσθωση δέκα (11) 
ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072, ΚΑΕ 0819 του προϋπολογισµού 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 του αριθµ. ΙΙ/15-05-2012 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 10/344/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
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το έτος 2012, προϋπολογισµού δαπάνης € 16.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231) και Β) οι 
όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 983/30-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

8. Την αριθµ. 13/516/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. Ι/26-04-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού (άνοιγµα και έλεγχος 
οικονοµικών προσφορών), έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζοµένων: 1. 
ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΣ και 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ δεδοµένου ότι οι προσφορές 
τους πληρούν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων της ∆ιακήρυξης του 
διαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1700/17-05-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43787/1646/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθ. ΙΙ/15-5-2012 Πρακτικό 
της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό ΙΙ/15-05-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Στην Άρτα σήµερα στις 15-5-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ. συνήλθε η 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου και η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω :  
1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  

2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  

3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ΄Αρτας, προκειµένου να 
προβούν στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν 
επιτυχώς την πρώτη φάση του αριθµ.οικ.1137/10-4-2012 πρόχειρου διαγωνισµού και 
σύνταξης όρων διακήρυξης για την προµήθεια ειδών καθαριότητας του έτους 2012 για 
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
Η επιτροπή σε συνέχεια του αριθµ. 1/26-04-2012 πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών)  
το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 13/516/11-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, 
παρουσία µόνο ενός (1) εκ των  δύο (2) προµηθευτών ήτοι : του κ. Αλεξίου, εκπρόσωπου 
της «ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝ/ΝΟΣ.» και κατέγραψε αυτές στον παρακάτω πίνακα :    

 
Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ 12.617,05€ 
2. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝ/ΝΟΣ 11.265,95€ 
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει ως  µειοδότη : 
Την εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝ/ΝΟΣ»µε τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς 11.265,95 
€ χωρίς Φ.Π.Α. 
 Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/564/21-05-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/16-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 16.000,00 µε ΦΠΑ σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που 
έγιναν αποδεκτές ήτοι των: 1. ΜΠΕΛΛΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΣ και 2. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, και προτείνει ως µειοδότη τον «ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» µε τη 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ήτοι 11.265,95 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το ανωτέρω 
αριθµ. ΙΙ/16-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον µειοδότη «ΑΛΕΞΙΟΥ 
Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», µε τιµή προσφοράς € 11.265,95 χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος προσκόµισε 
τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, η προσφορά του πληροί τις 
προϋποθέσεις των αντίστοιχων άρθρων της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού και η οικονοµική 
του προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη «ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, µε ποσό € 11.265,95 χωρίς Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231). 
.............................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/11-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών 
για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2012 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης 
Π.Ε. 
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8. Την αριθµ. 11/382/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
προϋπολογισµού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. 
3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

9. Την αριθµ. 11/424/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
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. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 35354/1335/20-04-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1700/17-05-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43787/1646/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθ. Ι/11-5-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Ι/11-05-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 11/5/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ. 4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών για το έτος 2012 στο Νοµό  Άρτας.  
Η επιτροπή αποτελείται από τους  

1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  
2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  
3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ́ Αρτας . 
 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον 
διαγωνισµό στον οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και 
µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 
          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο 
φάκελο όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού εξέτασε τον 
φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας(δηµοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Άρτας, 
ανάρτηση στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας και του Επιµελητηρίου Άρτας) µε αποτέλεσµα 
να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε.Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς 
το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της (βλ.πράξη ∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 
94/98, 3/99, 13/02) αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην 
αποσφράγιση της προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η καταπολέµηση των 
κωνοποειδών θα πρέπει να γίνει άµεσα πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών, 
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αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
εστιών.   
Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν εκτός από την τεχνική και οικονοµική προσφορά 
που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους µε τα απαραίτητα εξωτερικά 
στοιχεία και τα ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία 
σφραγίσθηκαν και µονογράφτηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 

∆.ΛΙΑΚΟΣ – 

Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

   Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη οπότε συνεχίζει τη διαδικασία ανοίγοντας και την 
τεχνική προσφορά την οποία µονόγραψε και σφράγισε κατά φύλο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 

∆.ΛΙΑΚΟΣ – 

Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στην συνέχεια και αφού ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ήταν σύµφωνος µε τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της 
διακήρυξης καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» κ.τ.λ., 
προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και στην εξέταση 
της συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Από τον έλεγχο της οικονοµικής 
προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης οπότε 
µετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή 
προσφοράς που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 35.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.) από την µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της 
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διακήρυξης (40.000,00€) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας θα 
καλυφθούν µε την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆.ΛΙΑΚΟΣ – 
Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. έναντι του συνολικού ποσού των 35.000,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/565/21-05-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθ. Ι/11-5-2012 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης 
οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στον 
οποίο κατατέθηκε µία προσφορά, της εταιρείας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ∆.ΛΙΑΚΟΣ – 
Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.». Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο 
επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας (δηµοσίευση στον τοπικό τύπο, 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας, ανάρτηση στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας και του 
Επιµελητηρίου Άρτας) µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Άρτας οι 
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της 
(βλ. Πράξη ∆. Τµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) αποφάσισε την συνέχιση του 
διαγωνισµού και προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς, λαµβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η καταπολέµηση των κωνοποειδών θα πρέπει να γίνει άµεσα πριν εκκολαφθεί η 
πρώτη γενιά κουνουπιών, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη εστιών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, πληροί τις προϋποθέσεις που 
θέτει η διακήρυξη και συνέχισε µε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, ο οποίος ήταν 
σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τους 
όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» 
κ.τ.λ., προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της µοναδικής οικονοµικής προσφοράς που 
κατατέθηκε, και στην εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Από 
τον έλεγχό της διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης οπότε µετέχει 
στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 35.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από την 
µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία, αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (40.000,00€) 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία, οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών και εισηγείται οµόφωνα την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.» 
έναντι του συνολικού ποσού των 35.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθ. Ι/11-5-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς 
του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆.ΛΙΑΚΟΣ – 
Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», η οποία ήταν η µοναδική που κατέθεσε προσφορά, µε τιµή € 35.000,00 
µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, και η οικονοµική 
της προσφορά είναι συµφέρουσα και εντός των ορίων του προϋπολογισµού της διακήρυξης 
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(40.000,00 €), λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η καταπολέµηση των κωνοποειδών 
θα πρέπει να γίνει άµεσα πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών, αφού οι 
κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών, ενώ 
επιπλέον τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας του διαγωνισµού (δηµοσίευση στον τοπικό 
τύπο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας, ανάρτηση στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας 
και του Επιµελητηρίου Άρτας) µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Άρτας οι 
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε ποσό 
€ 35.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του οµώνυµου έργου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1700/17-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43787/1646/17-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/566/21-05-2012) 

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): 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά ∆απάνη (€) 
συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 ΙΧ Φορτωτής Επισκευή κλιµατισµού 300,00 

2 ΜΕ 5274 ΚΥ Ισοπεδωτής Μαρκούτσια υδραυλικού κυκλώµατος 300,00 

3 ΜΕ 5274 ΚΥ Ισοπεδωτής Φίλτρα λαδιού, πετρελαίου 100,00 

4 ΜΕ 5276 ΚΥ Λιπαντής Καθαρισµός συστήµατος τροφοδοσίας 100,00 

5 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Υαλοκαθαριστήρες 70,00 

6 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Λάµες & ταινία λεπίδας 250,00 

7 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Επισκευή τέντας & µηχανισµού λεπίδας 330,00 

8 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Επισκευή µπεκ πετρελαίου 450,00 

9 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Καζανάκι εξάτµισης 120,00 

   Σύνολο 2.020,00 

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

............................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Κασσής Μιχαήλ, 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 λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1700/17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43787/1646/17-05-2012 
στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/567/21-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
λοιπού  συναφούς 
εξοπλισµού  

340,71 
∆απάνη για προµήθεια υλικού για 
συντήρηση εκτυπωτών της ∆/νσης Β/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Άρτας. 

072.0843 
Εκδόσεις – 
εκτυπώσεις - 
βιβλιοδεσία 

100,00 

∆απάνη για προµήθεια καρτελών 
συντήρησης οχηµάτων και µπλοκ 
διατακτικών προµήθειας λιπαντικών,  του 
Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Άρτας 

072.1111 

Προµήθεια χαρτιού 
γραφικών ειδών & 
λοιπών συναφών 
ειδών 

180,00 
∆απάνη για προµήθεια αυτοκόλλητων 
επιγραφών για τα γραφεία  του Τµ. 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 620,71  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης, του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε 
ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την µε αριθµό οικ. 173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39270/685/03-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39618/1469/04-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 119022/04-05-2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής (αντίγραφο συνηµµένο στην ανωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε την οποία διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και τη διαδικασία προκήρυξής του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/568/21-05-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
µε κωδικό ΟΠΣ 349377, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
39270/685/03-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για 
τα οποία, καθώς και για τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε την αριθµ. 
πρωτ. 119022/04-05-2012 απόφασή της. 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την 
πρότασή του για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, όπως είναι και το 
συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και 
ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Απόφαση επί της από 11-05-2012 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «AVENUE 
C&W Α.Ε.» κατά της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και 
Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί 
Ένταξης της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη 
Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η 
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Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των 
πρώην Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου 
του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, αποφασίσθηκε η µαταίωση του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του θέµατος, που είχε 
προκηρυχθεί µε την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή είχε λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της 
διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 
µε ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως 
άνω ανοιχτού διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την από 11-05-2012 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.» κατά 
της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία η προσφεύγουσα ζητά «να 
ακυρωθεί η διενεργηθείσα µέχρι σήµερα διαγωνιστική διαδικασία και να προχωρήσει 
άµεσα η αναθέτουσα αρχή στην επανάληψη του διαγωνισµού.», για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην προσφυγή και ειδικότερα, όπως αναλυτικά και επί λέξει 
αναφέρεται σ’ αυτή επειδή: 

«…… Με το µε αριθµ. 40/2012 Π∆ (ΦΕΚ 90/11/04.2012) αποφασίσθηκε η διάλυση της 
Βουλής της ΙΓ’ Περιόδου Προεδρευοµένης ∆ηµοκρατίας και η διενέργεια βουλευτικών 
εκλογών στις 06.05.2012. 

Με την µε αριθµ. πρωτ. 17622/ΕΥΣΣΑΑΠ 930/12.04.2012 Εγκύκλιο της Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίσθηκε, κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω 
διατάγµατος, η υποχρέωση των αρµοδίων φορέων να προχωρήσουν σε αναστολή των 
δράσεων δηµοσιότητας για συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ πράξεις µέχρι την 
ηµεροµηνία διενέργειας των βουλευτικών εκλογών. 

Ειδικότερα, όπως ρητά ορίσθηκε στην ανωτέρω εγκύκλιο, η αναστολή δεν αφορούσε 
µόνο την δηµοσίευση και την κοινοποίηση προκηρύξεων, όχι όµως και τη διενέργεια των 
σχετικών διαγωνισµών. 

Παρά την ανωτέρω απαγόρευση η αναθέτουσα αρχή προχώρησε κανονικά στις 
03.05.2012 στην αποσφράγιση των προσφορών που είχαν κατατεθεί στον ∆ιαγωνισµό, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβανόταν και η προσφορά της εταιρείας µας. 
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Επειδή από τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται µε σαφήνεια ότι η διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνιζοµένων διενεργήθηκε µη νόµιµα στις 
03.05.2012, δεδοµένου ότι η αναθέτουσα αρχή είχε την υποχρέωση να προχωρήσει σε 
µετάθεση του χρόνου κατάθεσης προσφορών και του χρόνου διενέργειας του 
διαγωνισµού …….». 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42358/1791/17-05-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43823/1648/18-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:  

« Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την Προδικαστική Προσφυγή κατά το άρθρο 4 του Ν. 
3886 / 2010 που υποβλήθηκε από την εταιρεία AVENUE C&W, στην  υπηρεσία µας στις 
14-5-2012, (αρ. πρωτ. 42358/1791) και αφορά τόσο στην ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, όσο και στην ηµεροµηνία διενέργειας (3-5-
2012), δηλ. ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών, του ∆ιεθνούς ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
µε αριθ. 21428/920/08-03-2012,  για την επιλογή αναδόχου της ενταγµένης στο ΕΣΠΑ 
Πράξης « Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου », οι οποίες, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της εταιρείας,  έπρεπε 
να µετατεθούν µετά την ηµέρα διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών για τους λόγους, 
που αυτή αναφέρει στην προσφυγή της  και παρακαλούµε  να αποφασίσετε σχετικά ως 
Αναθέτουσα Αρχή, αφού λάβετε υπ΄όψιν σας ότι: 
            Η εν λόγω Εταιρεία  κατέθεσε εµπρόθεσµα, στις 2 Μαίου 2012, προσφορά  µε 
αριθ. πρωτ. 38619 / 1636 / 2-5-2012 για τον ∆ιαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξης « Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου »,  αποδεχόµενη ως εκ τούτου πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης , βασικός όρος της οποίας είναι και οι ηµεροµηνίες λήξης της 
προθεσµίας υποβολής και της αποσφράγισης των προσφορών, όπως διαπιστώνεται 
εξάλλου και από την  30/4/2012 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Προέδρου και 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας, κου Οδυσσέα ∆ρακάκη, µε την οποία δηλώνεται 
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους η 
εταιρεία  αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
           Η προσφεύγουσα εταιρεία παρευρέθηκε, χωρίς επιφύλαξη, δια του εκπροσώπου 
της, Οδυσσέα ∆ρακάκη στη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2012,  ηµέρα αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν στη διάθεση όλων των 
παρευρισκοµένων, προς έλεγχο, οι φάκελοι των αντιγράφων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκε εκ µέρους του εν λόγω εκπροσώπου  κανένα 
αίτηµα.  
         Η Εγκύκλιος µε αριθ. πρωτ. 17622/ΕΥΣΣΑΑΠ 930/12-4-2012 της Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρεται στην προδικαστική 
προσφυγή, αναφέρει για αναστολή, για περίοδο δύο µηνών πριν τη διεξαγωγή των 
εκλογών, δράσεων δηµοσιότητας που προβάλλουν και διαφηµίζουν µαζικά τα 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στο ευρύ κοινό ενώ αντιθέτως η αναστολή δεν 
αφορά δηµοσιεύσεις και κοινοποίηση των προκηρύξεων χωρίς επίσης να αναφέρεται 
πουθενά η αναστολή διαδικασίας διενέργειας προκηρυγµένων ήδη διαγωνισµών…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/569/21-05-2012) 

Εξετάζει την από 11-05-2012 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Creators & Workers Avenue ∆ιαφηµιστική και 
Εµπορική Ανώνυµη Εταιρία» (AVENUE C&W Α.Ε.) κατά της διενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο 
«Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας 
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Ηπείρου», µε την οποία η προσφεύγουσα,  για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ 
αυτή (ανωτέρω υπό στ. 9) ζητά «να ακυρωθεί η διενεργηθείσα µέχρι σήµερα διαγωνιστική 
διαδικασία και να προχωρήσει άµεσα η αναθέτουσα αρχή στην επανάληψη του 
διαγωνισµού».  

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναφέρονται στο 
ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 42358/1791/17-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι για τους κάτωθι ορθούς και βάσιµους 
λόγους: 

Η προσφεύγουσα κατέθεσε εµπρόθεσµα, στις 2 Μαΐου 2012, προσφορά µε αριθ. πρωτ. 
38619/1636/02-05-2012 για τον ∆ιαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της Πράξης του 
θέµατος, αποδεχόµενη ως εκ τούτου πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, βασικός όρος της οποίας είναι και οι ηµεροµηνίες λήξης της προθεσµίας 
υποβολής και της αποσφράγισης των προσφορών, όπως διαπιστώνεται εξάλλου και από 
την 30-04-2012 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του Προέδρου και ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου της Εταιρείας, κου Οδυσσέα ∆ρακάκη, µε την οποία δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους η εταιρεία αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.  

Η προσφεύγουσα εταιρεία παρευρέθηκε, χωρίς επιφύλαξη, δια του εκπροσώπου της, 
Οδυσσέα ∆ρακάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, της 3ης Μαΐου 2012,  
ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν στη διάθεση 
όλων των παρευρισκοµένων, προς έλεγχο, οι φάκελοι των αντιγράφων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκε εκ µέρους του εν λόγω εκπροσώπου κανένα αίτηµα.  

Η Εγκύκλιος µε αριθ. πρωτ. 17622/ΕΥΣΣΑΑΠ 930/12-04-2012 της Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρεται στην προδικαστική προσφυγή, 
αναφέρεται σε αναστολή – κατ’ αναλογία των διατάξεων εφαρµογής του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 – για περίοδο δύο µηνών πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, 
δράσεων δηµοσιότητας που προβάλλουν και διαφηµίζουν µαζικά τα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα στο ευρύ κοινό ενώ αντιθέτως η αναστολή δεν αφορά δηµοσιεύσεις και 
κοινοποίηση των προκηρύξεων χωρίς επίσης να αναφέρεται πουθενά η αναστολή 
διαδικασίας διενέργειας προκηρυγµένων ήδη διαγωνισµών. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, 
αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι έχει 
διαφορετική αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε σχετικές συζητήσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η 
οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε τα λαϊκά στρώµατα να έχουν 
πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική της Περιφέρειας δεν κινείται σ’ 
αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο 
πολύ να γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους.  

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας για τη συζήτηση των υποθέσεων: Α) της από 01/11/2004 αίτησης 
ακυρώσεως, του ∆ήµου Μπιζανίου κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων για την ακύρωση της αριθ. πρωτ. 908/11-06-2004 αποφάσεως του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων και της αριθ. πρωτ. 15240/30-08-2004 αποφάσεως του Γ.Γ.Π.Η. Β) της από 
31/07/2006 αίτησης αναιρέσεως του Στυλιανού ∆. Κούση κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της αριθµ. 89/2006 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και Γ) της έφεσης της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΕΣ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» κατά α) της Ν.Α.Ι. β) του Υ.ΠΕ..ΧΩ.∆.Ε. και της 
αποφάσεως 286/2003 του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 17-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43796/1647/17-05-
2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε 
επικαιροποίηση των αριθµ. 38/129/15-12-2005, 3/8/31-01-2007 και 20/73/07-06-2005 
αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών και Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, 
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µε τις οποίες είχε ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η 
δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. Ιωαννίνων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
για τις δικασίµους που είχαν ορισθεί  και σε κάθε µετ’ αναβολή δικασίµους, για τις 
υποθέσεις του θέµατος. Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, για τις αναφερόµενες στην εισήγηση υποθέσεις, 
ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια 
της νοµιµοποίησής της βάσει των αριθµ. 38/129/15-12-2005, 3/8/31-01-2007 και 20/73/07-
06-2005 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Η αµοιβή της δικηγόρου για 
την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση καθεµιάς από τις ανωτέρω υποθέσεις, 
θα ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - 
κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της 
υπόθεσεων 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, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Μιχαήλ Κασσής 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ και για το λόγο αυτό συναινούν 
στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/570/21-05-2012) 

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 Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις δικασίµους 
που έχουν ορισθεί, όπως και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση των κάτωθι 
αναφερόµενων υποθέσεων, 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 των αριθµ. 
38/129/15-12-2005, 3/8/31-01-2007 και 20/73/07-06-2005 αποφάσεων της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, ως εξής: 

Α) ∆ικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α.Ι., ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, για τη συζήτηση της από 01-11-2004 αίτησης ακυρώσεως, του ∆ήµου Μπιζανίου 
κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων για την ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 
908/11-06-2004 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων β) της υπ’ αριθ. πρωτ. 15240/30-08-2004 
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου και κάθε άλλης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης 
διοικητικής ενέργειας. 

Β) ∆ικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α.Ι., ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη 
συζήτηση της από 31-07-2006 αίτησης αναιρέσεως του Στυλιανού ∆. Κούση κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ν.Α.Ι. για την αναίρεση της αριθµ. 89/2006 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

Γ) ∆ικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α.Ι., ενώπιον του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, για τη συζήτηση της έφεσης της Α.Ε. «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» κατά α) της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ β) ΥΠ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και της αριθµ. αποφάσεως 
286/2003 του ∆ιοικητικού Εφετείου 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 
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Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων 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 των αριθµ. 38/129/15-12-2005, 3/8/31-01-2007 και 20/73/07-06-2005 αποφάσεων της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, την κατάθεση 
υποµνήµατος και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ 
Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», 
καθορίζεται στο ποσό των € 1.473,00 πλέον ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση καθεµιάς από 
τις ανωτέρω υποθέσεις, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους της 
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, θα 
ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις 
∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871) και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των 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.  
.................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αντιµετώπιση των 
χιονοπτώσεων από 10-03-2012 καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω 
καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα 
οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 22736/882/12-03-2012 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθµ. 10/315/06-04-2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   
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8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 22736/882/13-02-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί 
έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα οποία 
θα εργασθούν από την 10-03-2012 για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και 
την αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε όλες τις ορεινές περιοχές του 
νοµού όπου σηµειώθηκαν χιονοπτώσεις και δεδοµένου ότι τα αποχιονιστικά της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του 
οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών, υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη για το 
αποχιονισµό του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιοχών και των 
κατοίκων. 

10. Την  αριθ. 10/315/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών και µε µέριµνα του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εκτέλεσης  
εργασιών από 10-03-2012 για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την 
αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων 
εξαιτίας της επικινδυνότητας του οδοστρώµατος στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, και σύµφωνα µε την 
αριθµ. 22736/882/12-03-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω 
του κατεπείγοντος, επειδή από την 10-03-2012 εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις στο 
νοµό, που προκάλεσαν καθιζήσεις και καταπτώσεις στο σύνολο του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του νοµού και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που υπάγονται στη δύναµη της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, δεν επαρκούν για την αποκατάσταση της βατότητας. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 44111/1910/18-03-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44130/1683/18-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή 
στους δικαιούχους, εργασιών για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την 
αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε όλες τις περιοχές του νοµού 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε µηχάνηµα, καθώς και τις επισυναπτόµενες βεβαιώσεις από τους ∆ήµους, σχετικά µε 
τα µηχανήµατα που εργάσθηκαν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους, τις ώρες εργασίας και 
τις ηµέρες απασχόλησης. 

12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/571/21-05-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, του 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 αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την αποκατάσταση 
της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων εξαιτίας της 
επικινδυνότητας του οδοστρώµατος στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, που εκτέλεσαν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι κάτωθι δικαιούχοι, επειδή από την 10-03-2012 εκδηλώθηκαν 
έντονες χιονοπτώσεις στο νοµό, που προκάλεσαν καθιζήσεις και καταπτώσεις στο σύνολο του 
επαρχιακού οδικού δικτύου του νοµού και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που υπάγονται στη 
δύναµη της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεν επαρκούν για την αποκατάσταση της βατότητας, και 
σύµφωνα µε την αριθµ. 22736/882/12-03-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας: 

1. ∆απάνη € 1.500,00 µε ΦΠΑ στον Νίκου Γεώργιο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
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περιοχή του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 116697 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (30 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 20-03-2012. 

2. ∆απάνη € 3.600,00 µε ΦΠΑ στον Καπακλή Κων/νο , ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 105674 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (72 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 12-03-2012 έως 27-03-2012. 

3. ∆απάνη € 2.700,00 µε ΦΠΑ στον Ντόκο Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 101415 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (54 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 11-03-2012 και 29-03-2012. 

4. ∆απάνη € 9.900,00 µε ΦΠΑ στον Ντόκο Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή ∆ίστρατο του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 85684 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου 
(198 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 
27-03-2012. 

5. ∆απάνη € 11.200,00 µε ΦΠΑ στον Ντόκο Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 38337 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (224 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 30-03-2012. 

6. ∆απάνη € 6.750,00 µε ΦΠΑ στον Γκόλια Θωµά, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή Φούρκα του ∆ήµου Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 81919 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου 
(135 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 
24-03-2012. 

7. ∆απάνη € 7.000,00 µε ΦΠΑ στον Χήτου Θεοφάνη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου ∆ωδώνης, µε το αριθµ. ΜΕ 51015 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (140 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), 10-03-2012 έως 28-03-2012. 

8. ∆απάνη € 6.000,00 µε ΦΠΑ στον Τσίτο Χρήστο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Πωγωνίου, µε το αριθµ. ΑΜ 51530 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (120 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 12-03-2012 έως 23-03-
2012. 

9. ∆απάνη € 13.000,00 µε ΦΠΑ στον Μούσιο Χρήστο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 119473 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (260 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 11-04-
2012. 

10. ∆απάνη € 4.400,00 µε ΦΠΑ στον Γιαννακό Ηλία, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 68346 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (88 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 20-03-2012 και 07-04-2012. 

11. ∆απάνη € 2.000,00 µε ΦΠΑ στον Ζάνο Ηλία, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 116808 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (40 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 03-04-2012 και 10-04-2012. 

12. ∆απάνη € 3.100,00 µε ΦΠΑ στον Ντασταµάνη Γεώργιο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για 
την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 121936 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (62 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 13-03-2012 και 21-03-2012. 
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13. ∆απάνη € 6.000,00 µε ΦΠΑ στον Ράπτη Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 93721 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (120 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 12-03-2012 και 30-03-2012. 

14. ∆απάνη € 6.500,00 µε ΦΠΑ στον Ράπτη Σπυρίδωνα, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 91561 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (130 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 13-03-2012 και 30-03-2012. 

15. ∆απάνη € 6.500,00 µε ΦΠΑ στην Ζήση Βασιλική, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 93734 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (130 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 18-03-2012 και 07-04-2012. 

16. ∆απάνη € 8.500,00 µε ΦΠΑ στον Βαρσάνη Χρήστο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΑΜ 1124 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (170 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 12-03-2012 έως 07-04-2012. 

17. ∆απάνη € 6.500,00 µε ΦΠΑ στον Μπούγια ∆ηµήτριο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 79151 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (130 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 22-03-2012. 

18. ∆απάνη € 6.500,00 µε ΦΠΑ στον Μπούγια ∆ηµήτριο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 74946 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (130 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 23-03-2012. 

19. ∆απάνη € 8.800,00 µε ΦΠΑ στον Τσίτο Χρήστο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 51666 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (176 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 13-03-2012 έως 12-04-2012. 

20. ∆απάνη € 2.500,00 µε ΦΠΑ στον Σάρρα Ιωάννη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 51045 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (50 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 05-04-2012 έως 09-04-2012. 

21. ∆απάνη € 9.500,00 µε ΦΠΑ στην εταιρεία «Φούφας ∆ηµήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας 
λόγω καταπτώσεων στην περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 52740 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (190 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 
10-03-2012 έως 24-03-2012. 

22. ∆απάνη € 5.000,00 µε ΦΠΑ στον Παλτινιώτη Μιχαήλ, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 85675 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (100 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 19-03-
2012. 

23. ∆απάνη € 9.500,00 µε ΦΠΑ στην εταιρεία «Φούφας ∆ηµήτριος & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας 
λόγω καταπτώσεων στην περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 109669 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (190 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 
10-03-2012 έως 24-03-2012. 

24. ∆απάνη € 3.000,00 µε ΦΠΑ στον Τσίνο Παναγιώτη, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 762 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (60 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 15-03-2012. 
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25. ∆απάνη € 8.000,00 µε ΦΠΑ στον Σιαραµπή Απόστολο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για 
την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 68310 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (160 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 25-03-
2012. 

26. ∆απάνη € 10.000,00 µε ΦΠΑ στον Καλοφύρη ∆ηµήτριο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για 
την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 51019 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (200 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 25-03-
2012. 

27. ∆απάνη € 3.000,00 µε ΦΠΑ στην Μπαλαντάνη Βιργινία, η οποία εκτέλεσε εργασίες για 
την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 32757 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (60 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 15-03-2012. 

28. ∆απάνη € 650,00 µε ΦΠΑ στον Ζαραβέλα Σπυρίδωνα, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου, µε το αριθµ. ΜΕ 55706 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (13 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), την 13-03-2012. 

29. ∆απάνη € 15.600,00 µε ΦΠΑ στον Μπόγδο Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 102880 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου 
(312 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 
10-04-2012. 

30. ∆απάνη € 10.000,00 µε ΦΠΑ στον Μπόγδο Κων/νο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 33348 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (200 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 30-03-2012 έως 23-04-
2012. 

31. ∆απάνη € 1.100,00 µε ΦΠΑ στην Παχή Μαρία, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 55882 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (22 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 10-03-2012 έως 12-03-
2012. 

32. ∆απάνη € 400,00 µε ΦΠΑ στον Ραβανό Χαράλαµπο, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ ΙΧ 95847 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (8 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 13-03-2012 έως 14-03-
2012. 

33. ∆απάνη € 1.250,00 µε ΦΠΑ στον Νικάκη Σταύρο, η οποία εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 36748 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (25 
ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 15-03-2012 έως 18-03-
2012. 

34. ∆απάνη € 500,00 µε ΦΠΑ στον Σιώζο Βασίλειο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων στην 
περιοχή του ∆ήµου Ζίτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 47338 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (10 ώρες 
εργασίας x € 50,00 ανά ώρα εργασίας), την 12-03-2012.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
10/315/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για 
το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου 
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ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει 
για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των 
ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης  Αντιπληµµυρικών Έργων και 
Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και 
µέτρων. 

.............................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης 
επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – 
Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», προϋπολογισµού  € 14.900.000,00  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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 9/285/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 355494, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
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αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 23306/2390/21-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69530/7037/03-10-2011 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει του αρ. πρωτ. 47/27-01-2012 έγγραφου της  
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και της αριθµ. 
2/29/08-03-2012 (Θέµα 12ο) οµόφωνης γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του παραπάνω 
έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 44072/4315/18-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44141/1684/18-05-2012 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού 
του έργου του θέµατος, που θα διενεργηθεί την 29-05-2012, Α) από υπαλλήλους της 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την 
συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη 
διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 11-05-2012 
Πρακτικό που επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους της 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – Τµήµα Ηπείρου, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, 
και της ΠΕ∆  Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 143/11-04-2012 
έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε - Τµήµα Ηπείρου, αριθµ. πρωτ. 702/03-05-2012 έγγραφό του 
ΤΕΕ Ηπείρου, και αριθµ. πρωτ. 275/18-05-2012 έγγραφο της ΠΕ∆ Ηπείρου, τα οποία 
επισυνάπτονται στην εισήγηση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/572/21-05-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων 
– Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», 
προϋπολογισµού  € 14.900.000,00  µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 355494: Α) από 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του 
έργου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011  και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 11-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – Τµήµα Ηπείρου, του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου και της ΠΕ∆  Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα 
αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 143/11-04-2012 έγγραφο της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε - Τµήµα Ηπείρου, αριθµ. 
πρωτ. 702/03-05-2012 έγγραφό του ΤΕΕ Ηπείρου, και αριθµ. πρωτ. 275/18-05-2012 
έγγραφο της ΠΕ∆ Ηπείρου 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. ∆ηµουλά Ελένη, Πολ/κό Μηχ/κό ως Πρόεδρο 

2. Μπότη Μιχαήλ, Πολ/κό Μηχ/κό 

3. Σιώµο Γεώργιο, Τοπ/φο Μηχ/κό 

4. Μπάγκα Χριστόφορο, Πολ/κό Μηχ/κό ΤΕ 
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5. Κορτζή Ιωάννη, Ηλ/γο Μηχ/κό, εκπρόσωπο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – Τµήµα Ηπείρου 

6. Πατερούση ∆ηµοσθένη, Πολ/κό Μηχ/κό, εκπρόσωπο ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου 

7. Παππά Παναγιώτη, εκπρόσωπο ΠΕ∆ Ηπείρου 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Γιαννούση Ιωάννη, Τοπ/φο Μηχ/κό 

2. Βούρδα Περικλή, Ηλ/γο Μηχ/κό  

3. Κιτσαρά Λάµπρο, Πολ/κό Μηχ/κό 

4. Μπότη Κων/νο, Πολ/κό Μηχ/κό 

5. Ντάτση Γεώργιο, Πολ/κό Μηχ/κό, εκπρόσωπο ΠΕ∆ΜΕ∆Ε – Τµήµα Ηπείρου 

6. Καπλάνη Χρήστο, Πολ/κό Μηχ/κό, εκπρόσωπο ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου 

7. Παπαδιώτη Γεώργιο, εκπρόσωπο ΠΕ∆ Ηπείρου 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
9/285/23-03-2012 ο οποίος κατέθεσε την πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι 
και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και 
ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

.............................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. 
Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος – 
Λύγγος)», που θα διενεργηθεί στις 29/05/2012 

 

Σήµερα την 11 Μαΐου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ , στο γραφείο 321 της ∆.Τ.Ε. Π.Ε 
Ιωαννίνων  παρουσία των: 

1. Αγαθής Βλαχιώτη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε Ιωαννίνων, 

2. Ελένης Νικολού, Αν.Πρ/νης Τ.∆.Π. ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων  και  

3. Βασίλειου Οικονόµου , Αν.Πρ/νου Τ.Σ.Ε.  ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,  

διεξήχθη η κλήρωση των τεσσάρων τακτικών και των τεσσάρων αναπληρωµατικών µελών για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής 
οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος 
– Λύγγος)» σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της αρ. 5/122/13-02-2012 απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου, πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του στο εν λόγω συλλογικό όργανο. 
 Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. ∆ηµουλά Ελένη, Πολ.Μηχ. 

β. Μπότης Μιχαήλ, Πολ.Μηχ. 

γ. Σιώµος Γεώργιος, Τοπ.Μηχ. 

δ. Μπάγκας Χριστόφορος, Πολ.Μηχ.ΤΕ 

Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά:  

α. Γιαννούσης Ιωάννης, Τοπ.Μηχ. 

β. Βούρδας Περικλής, Ηλ. Μηχ.  

γ. Κιτσαράς Λάµπρος, Πολ.Μηχ. 

δ. Μπότης Κων/νος, Πολ.Μηχ. 

 Ιωάννινα  11/05/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Αγαθή Βλαχιώτη 
   
 2. Ελένη Νικολού 
   
 3. Βασίλειος Οικονόµου 
 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα   11  Μαΐου  2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
44462/1716/21-05-2012 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και σε συνέχεια της από 10-5-2012 Έκθεσης της 
επιστηµονικής Επιτροπής και των συµπερασµάτων και προτάσεών της για την αποκατάσταση 
των φαινοµένων-προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του 
έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», 
και επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για 
λόγους ∆ηµόσιας υγείας, είναι η δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο 
και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού), εισηγείται η αποµάκρυνση 8.000 κ.β. περίπου 
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στραγγισµάτων, διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
στραγγίσµατα). 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής – βάσει της ανωτέρω 
εισήγησης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. – εξαιτίας της κρίσιµης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και για λόγους 
προστασίας της δηµόσιας υγείας, εισηγήθηκε την ανάθεση των εργασιών για την αποµάκρυνση 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων από τον ΧΥΤΑ, στην Ένωση Μεταφορέων, µε 
προϋπολογισµό € 50.000,00 και τη µεταφορά τους στον Βιολογικό των Ιωαννίνων. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Κασσής Μιχαήλ και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι 
συµφωνούν µε την ανάθεση των ως άνω εργασιών, αποκλειστικά και µόνο επειδή πρέπει να 
προστατευθεί η δηµόσια υγεία – όπως εισηγείται η Υπηρεσία – αλλά σηµείωσαν ότι το 
πρόβληµα που παρουσιάσθηκε κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ, δεν είναι δυνατό να 
αντιµετωπισθεί µε µέτρα «εκτάκτου ανάγκης». Πρέπει να υπάρξει οριστική λύση, ώστε να είναι 
όλα έτοιµα για την κανονική λειτουργία. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/573/21-05-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης των 
Ιωαννίνων, στην «Ένωση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. Εκκενώσεις Βόθρων», προϋπολογισµού δαπάνης € 
50.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης και των προβληµάτων που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ, που δηµιούργησαν κρίσιµη κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης στο σύστηµα, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η οποία πρέπει να 
αντιµετωπισθεί µε την αποµάκρυνση των στραγγισµάτων, για τη δραστική µείωση του υδραυλικού 
φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού), σύµφωνα και µε την από 21-
05-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια της από 10-
05-2012 Έκθεσης της Επιστηµονικής Επιτροπής ∆ιερεύνησης και Αξιολόγησης των φαινοµένων 
ρύπανσης απορροών περιοχή του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», στην οποία (εισήγηση) αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« … Σε συνέχεια της από 10-5-2012 Έκθεσης της επιστηµονικής Επιτροπής και των 
συµπερασµάτων και προτάσεών της για την αποκατάσταση των φαινοµένων-προβληµάτων που 
παρουσιάστηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
Είναι γνωστό ότι σε πηγή πλησίον του «ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου» γνωστή στους κατοίκους της περιοχής Ελληνικού µε την ονοµασία «Πηγή 
στη Λεύκα» - κατάντι της «Βρύσης Τριάνη» - εµφανίστηκαν φαινόµενα αφρισµού και έντονης 
δυσοσµίας των υδάτων της. (άµεσες καταγγελίες). Τούτο, σε συνδυασµό µε την πρόσθετη εµφάνιση 
νέων µικρής έντασης µολυσµένων επιφανειακών απορροών στα κατάντι του ΧΥΤΑ (ανατολικά), 
αλλά και οι ενδεχόµενες ουσιαστικές (περιβαλλοντικές, υδροληψίες, κατασκευαστικές αστοχίες 
ΧΥΤΑ) και κοινωνικές επιπτώσεις του φαινοµένου, δηµιούργησαν την άµεση αναγκαιότητα 
βαθύτερης διερεύνησης και αξιολόγησης των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του 
έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» µε τη 
συγκρότηση επιστηµονικής Επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και Κρατικών 
Φορέων (Γ.Χ.Κ./Χ.Υ. Ιωαννίνων, Περ. Μον. ΙΓΜΕ Ηπείρου) η οποία και παρέδωσε Έκθεση-
Πόρισµα επί των φαινοµένων, αλλά και - το σηµαντικότερο – κατέθεσε προτάσεις για την 
παρέµβαση της Περιφέρειας Ηπείρου προς αποκατάσταση των φαινοµένων και την εξάλειψη της 
επικινδυνότητάς τους. 
Για λογαριασµό της παρούσας εισήγησης αξίζουν να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία της 
προαναφερθείσας Έκθεσης της επιστηµονικής Επιτροπής που αποτελούν και οδηγό ενεργειών για 
την Περιφέρεια: 
Συµπεράσµατα – Πόρισµα: «…9) Η σηµερινή πολύ µεγάλη δυναµική φόρτιση του κυττάρου, αλλά 
και η πληρότητα των δεξαµενών της µονάδας επεξεργασίας - λόγω ανεπιθύµητης παρουσίας πολύ 
µεγάλων ποσοτήτων στραγγισµάτων ένεκα … των έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της 
δοκιµαστικής λειτουργίας – … δηµιουργούν κρίσιµη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο 
σύστηµα.» 
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Αξίζει εδώ να επισηµανθεί ότι – σύµφωνα µε τα βροχοµετρικά στοιχεία του µετεωρολογικού 
σταθµού του ΧΥΤΑ – το σύνολο των οµβρίων που συγκεντρώθηκαν τόσο στο κύτταρο, όσο και στις 
δεξαµενές κατά την περίοδο από Οκτώβριο 2011 (έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας) µέχρι και 
σήµερα, ανέρχονται στο ποσό των 13.000 κ.µ. περίπου. Αυτό, σε συνδυασµό µε την µη πρόβλεψη 
της µελέτης έργων αποµάκρυνσης των οµβρίων, την πρόσθετη παραγωγή υγρών στραγγισµάτων 
από τα ίδια τα απορρίµµατα, την αποθηκευτική ικανότητα των δεξαµενών που ανέρχεται σε 8.000 
κ.µ. και, τέλος την µη δυνατότητα αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων σε άλλον 
αποδέκτη (λόγω των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων), συνηγορούν στην επιστηµονική 
άποψη της Επιτροπής ότι το σύστηµα βρίσκεται σήµερα σε «… κρίσιµη κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης…». 
Προτάσεις Επιτροπής: «…3) Εξεύρεση τρόπων αποφόρτισης του κυττάρου από την υπερβολική 
ποσότητα στραγγισµάτων (που οφείλονται στις βροχοπτώσεις) και να ακολουθηθεί σωστή 
διαχείριση του υδραυλικού φορτίου των στραγγισµάτων λαµβάνοντας υπόψη τους δεδοµένους 
εξωγενείς παράγοντες της περιοχής (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες κλπ.).» 
Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των όποιων 
λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, είναι η δραστική µείωση του υδραυλικού 
φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού). 
Συνεπώς και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται η αποµάκρυνση 8.000 κ.β. 
περίπου στραγγισµάτων, διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
στραγγίσµατα).». 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το εξής σκεπτικό: «…..  

επιβεβαιωθήκαµε ως παράταξη, στις αντιρρήσεις που έχουµε εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά και στην αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. Οι εργολάβοι 
είναι αναξιόπιστοι στην εκτέλεση µεγάλων έργων, όσον αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στα προβλήµατα που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόµη 
πιο επίκαιρη την πρότασή µας – όπως επανειληµµένα εκφράσθηκε – για τα µεγάλα έργα και 
ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, τα οποία, επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Η άποψη δε που υποστήριξε η παράταξη 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, αριθµ. 14/57/29-07-
2011 απόφαση του Π.Σ., και οι προβληµατισµοί µας για τους επικείµενους κινδύνους για το 
περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, έχουν δυστυχώς επιβεβαιωθεί, δεδοµένου ότι είχαµε 
τονίσει τα εξής: «Για µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο 
ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν 
πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν 
πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον 
και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της 
περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των 
εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η 
ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά 
περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Τροποποίηση της αριθµ. 8/281/14-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την «Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδροµή στη Νοµική Βάση 
Πληροφοριών «Νοµοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, 
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 8/281/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη του κόστους 
ετήσιας συνδροµής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών «Νοµοτέλεια», η οποία αφορά σε 
τρεις ετήσιες άδειες απεριόριστης χρονικά πρόσβασης, οι οποίες θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τους υπαλλήλους των Π.Ε Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, για 
το έτος 2012, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων των προϋπολογισµών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
44430/3519/21-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44486/1718/21-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε για 
την τροποποίηση της σχετικής µε το θέµα προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και την έγκριση της αύξησης του προϋπολογισµένου ποσού από 1000,00 ευρώ  
σε 1650,00  ευρώ πλέον ΦΠΑ της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους ετήσιας 
συνδροµής στην Νοµική Βάση Πληροφοριών Νοµοτέλεια. Η ανάγκη για την αύξηση της 
δαπάνης προκύπτει από το γεγονός ότι  η συνδροµή θα αφορά πλέον πέντε  ετήσιες 
άδειες απεριόριστης χρονικά πρόσβασης -αντί για τρεις που προβλεπόταν πριν- και θα  
καλύπτει εκτός από  τις ανάγκες των υπαλλήλων των ΠΕ Άρτας, Θεσπρωτίας και 
Ιωαννίνων και τους Υπαλλήλους της ΠΕ Πρέβεζας. Το τίµηµα θα βαρύνει ισόποσα τους 
ΚΑΕ 1121 του Φορέα 072  της ΠΕ Ιωαννίνων, 0899 του Φορέα 072 της  ΠΕ Άρτας, 1723 
του Φορέα 072  της ΠΕ Θεσπρωτίας, και  0899 του Φορέα 072 της ΠΕ Πρέβεζας όπου 
υπάρχουν διαθέσιµες οι απαιτούµενες πιστώσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/574/21-05-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 8/281/14-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους ετήσιας συνδροµής 
στη Νοµική Βάση Πληροφοριών «Νοµοτέλεια», η οποία διαµορφώνεται ως εξής: 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.650,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη του κόστους 
ετήσιας συνδροµής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών «Νοµοτέλεια», η οποία αφορά σε πέντε 
(5) ετήσιες άδειες απεριόριστης χρονικά πρόσβασης, οι οποίες θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τους υπαλλήλους  των Π.Ε Άρτας, Θεσπρωτίας Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας, για το έτος 2012, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων των προϋπολογισµών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι των: ΕΦ 072 ΚΑΕ 1121 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0899 της Π.Ε. Άρτας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 1723 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43782/1643/17-05-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.    

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της 
Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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, καθώς και 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.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
44451/3521/21-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44708/1720/21-05-2012 στον 
φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, για την κάλυψη των αναγκών 
στέγασης Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, την έγκριση των όρων της διακήρυξης 
µίσθωσης οικήµατος, την έγκριση δαπάνης 80,00 €, για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική 
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εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού. Στην εισήγηση επισυνάπτεται 
Σχέδιο της διακήρυξης, όπως συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Σηµειώνεται ότι κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συγκεκριµένου θέµατος, 
απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής κ. Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/575/21-05-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη 
µίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και τους όρους της 
διακήρυξης αυτού, συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
44451/3521/21-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Η διακήρυξη αφορά στη µίσθωση ακινήτου στην πόλη των Ιωαννίνων, η δε δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0813). 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 80,00 για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε µια τοπική εφηµερίδα σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) (Ε.Φ. 072, 
Κ.Α.Ε. 0841). 

....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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