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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/30-04-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του 
έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
40246/1472/26-04-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν, ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου ∆ηµήτριος 
Σιώλος, ο Περιφερειακός Σύµβουλος Παπαβρανούσης Χρίστος, εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε. και 
λοιποί ενδιαφερόµενοι. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-
04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

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

1. Απόφαση επί της από 21-04-2013 (που παρελήφθη την 23-04-2013) προδικαστικής προσφυγής 
του Ν. 3886/2010 της εταιρεία µε την επωνυµία «NEXT COM A.E.», κατά της αριθµ. 11/359/03-04-
2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 4/01-04-2013 
Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες 
για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός και 
διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (υποέργο  ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού 
αναγλύφου)», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 31-07-
2013. 
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4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, µέχρι την 30-
08-2013. 

5. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής». 

6. Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων» 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013.  

7. Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις 
στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού Ιωαννίνων» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

8. Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Εµπλουτισµός Μουσείων µε εκθέµατα 
και ανάδειξη µουσειακών εκθέσεων» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013. 

9. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/12-04-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) και Νο4/24-04-2013 
(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και 
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης 
Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο 
υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED», και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

10. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  ασφαλτικού  
µίγµατος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

11. Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Έγκριση λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 

13. Έγκριση δαπάνης για τη µετακίνηση του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 19-04-2013 για την 
παρακολούθηση του Σεµιναρίου του Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε 
τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 

14. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συµµετοχή του στην 
ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών 
οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή, 
εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

15. Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για ιδρύµατα και παραµεθόρια 
φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά, λόγω της 
εορτής του Πάσχα. 

16. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις. 

17. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Run Greece Ιωάννινα» και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, 
προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στα Ιωάννινα, για το 
έτος 2013. 

19. Έγκριση του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, 
για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών της Ηπείρου,  
της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιµότητας του Έργου “RE.HERB”», 
προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

20. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου και Τσαπάρα Αλέξιου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη 
συµµετοχή τους στην ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα 
«Ποιοτικός έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής 
προέλευσης κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

21. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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22. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συµβιβασµό για τροχαίο συµβάν στην Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

23. Κατάρτιση της διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

24. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

25. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστηµονικού Συµποσίου µε 
θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη διοργάνωση του οποίου 
συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας (αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 

26. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

27. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς  Εφετείου 
Ιωαννίνων. 

28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-04-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού 
∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε Αποχέτευση ∆ήµου Ηγουµενίτσας» προϋπολογισµού € 31.200,00 
µε ΦΠΑ. 

29. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-
Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ. 

30. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-
Αετός του ∆ήµου Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-
Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεµβάσεις βελτίωσης στο 
επαρχιακό δίκτυο στο Τ.∆. Κεραµίτσας ∆ήµου Φιλιατών», προϋπολογισµού € 14.937,00 µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. 
Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – 
∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.». 

34. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα 
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 18.816,94 µε ΦΠΑ και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

36. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης 
κατά του ναζισµού και του Φασισµού και των εκδηλώσεων µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

37. Έγκριση συµπληρωµατικών δαπανών, για τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
στη συνδιοργάνωση του  ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 (αριθµ. 7/173/22-02-2013 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 

38. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για τη µεταφορά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, που εκτελέστηκαν µε µηχάνηµα 
ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 36302/1625/17-04-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 13/418/19-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

39. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.  

40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-04-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει 
τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. 
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Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 
για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
10.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

41. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή 
εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά 
περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές 
και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της 
γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

42. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ασφάλισης για το 
έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι”», προϋπολογισµού € 1.500,00 µε 
ΦΠΑ. 

43. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης 
για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι”», προϋπολογισµού € 2.000,00 
µε ΦΠΑ. 

44. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ ΑΤΕ». 

45. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
232/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/17-1-13 Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΖΑ9 (Ορθή Επανάληψη του Α∆Α: ΒΕΦΖ7Λ9-060) 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό 
δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 17-01-2013, από 
έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας.  

46. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
565/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/08-02-13 (Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΗΜΗ (Ορθή Επανάληψη του Α∆Α: ΒΕΥΑ7Λ9-∆3Α) 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό 
δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 08-02-2013, από 
έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας. 

47. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης  (φορτωτής, εκσκαφέας, κλπ) για 
την αποκατάσταση οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο ∆ίστρατο – Κρυονέρι – Μακρύκαµπος 
στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: 
ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

48. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τεχνικού που υπάρχει στη 
χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της εν λόγω οδού µε την 
επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 526/08-03-
2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

49. Έγκριση του αριθµ. Ι/16-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής  & αποσφράγισης  
προσφορών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση απευθείας ανάθεσης 
για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

50. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισµού 
δαπάνης € 20.100,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

51. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013. 

52. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

53. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/07-12-2012 της Επιτροπής διεξαγωγής του επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της 
πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», ο οποίο απέβη 
άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

54. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
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55. Έγκριση µίσθωσης ειδικών µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 26-04-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.600.2/40114/1726 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας. 

56. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της ηµέρας λήξης του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

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

58. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Φεστιβάλ Τουρισµού 
Θεσσαλονίκης». 

59. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Πεδινής και στο Τ.∆. Κοσµηράς του ∆ήµου 
Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ». 

60. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και της συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-R 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». 

61. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-03-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση εθνικού, επαρχιακού και βασικού 
οδικού δικτύου Ν. Πρεβέζης», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου» 
αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., µέχρι την 30-06-2013. 

2. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, για την 
υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης 
οδών και διαβάσεων». 

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

4. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

5. Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την επέτειο του ολοκαυτώµατος του Σουλίου, την 26-05-2013, στον ιστορικό χώρο του Σουλίου 
και έγκριση έκδοσης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής. 

6. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπου εντοπίσθηκαν εστίες. 

7. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση κατεστραµµένων κουφωµάτων αλουµινίου στο Β’ 
∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 15-04-2013, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – 
Φλαµπουράρι – Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου κλπ, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων 
που επικράτησαν σ’ αυτή. 

9. Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 19-04-2013 συνεδριάσεως.  

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισµός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (υποέργο  
∆ιαµόρφωση απορριµµατικού αναγλύφου)», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ.       

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 του Ν. 
4053/2012, του Ν. 4013/2011. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38521/3664/23-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39004/1389/24-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος 
(Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισµός µελέτης, Τιµολόγιο µελέτης, ανάλυση Τιµολογίου), 
όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 22614/2163/29-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς 
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και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω ανωτέρας βίας και 
κατεπείγοντος. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « …. 
Παίρνοντας δε υπόψη και: 1. Το γεγονός ότι η δοκιµαστική λειτουργία του έργου 
ολοκληρώθηκε στις 22/09/2012 και εποµένως οι συµβατικές υποχρεώσεις της 
κατασκευάστριας κ/ξιας περαιώθηκαν. 2. Το γεγονός ότι  ο φορέας λειτουργίας 
(Α.Σ.∆.Σ.Α) αδυνατεί να λειτουργήσει το έργο λόγω έλλειψης προσωπικού. 3. Το γεγονός 
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του έργου. 
4. Το γεγονός ότι κατά την παρελθούσα χειµερινή περίοδο λόγω των πολύ έντονων 
βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του ΧΥΤΑ , δηµιουργήθηκε µια κρίσιµη 
κατάσταση στο σύστηµα διαχείρισης των στραγγισµάτων, λόγω της υπερβολικής 
ποσότητας στραγγισµάτων και οµβρίων µε αποτέλεσµα την εναπόθεση απορριµµάτων 
χωρίς να είναι δυνατή η συµπίεση και η επικάλυψη αυτών . 5. Την  συνταχθείσα από την 
∆/νουσα Υπηρεσία  µελέτη διαµόρφωσης απορριµµατικού αναγλύφου του έργου 
προϋπολογισµού 20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 6. Το γεγονός ότι το εν 
λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άµεσα ώστε µε  την λήξη των 
βροχοπτώσεων να µπορεί να αρχίσει η εναπόθεση των απορριµµάτων σύµφωνα µε την 
µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας, εποµένως υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη. 
7. Το γεγονός ότι  το έργο  το έργο θα εκτελεστεί εντός ενός ευαίσθητου έργου που 
βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας , και δεδοµένου ότι η κατασκευή θα 
απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα γίνουν επί των στρώσεων στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, µε 
αποτέλεσµα να απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί .  Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 1. Την 
έγκριση των συντασσοµένων τευχών (άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-04-2012. 2. Την  
έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Καθαρισµός και διαχείριση στερεών 
αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (υποέργο ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού αναγλύφου)» 
συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. η 
χρηµατοδότηση του οποίου θα γίνει από την ΣΑΕΠ030  στην εργοληπτική επιχείρηση    
«ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ»  µε έκπτωση 1% σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Νόµου 
4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 παρ. 7 
του Ν. 4071/11-4-2012 και  της ανωτέρω αριθµ. 7 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/444/30-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α 
Ελληνικού (υποέργο  ∆ιαµόρφωση απορριµµατικού αναγλύφου)», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(2012ΕΠ03000011),βάσει της µελέτης και των συµβατικών τευχών που συντάχθηκαν 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την 
αριθµ. πρωτ. 22614/2163/29-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», η οποία 
διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του 
προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι µε ποσό € 19.800,00 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύµφωνα µε σύµφωνα µε το άρθρο 28 
του Ν. 3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 176 
του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και την αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 

επειδή η εκτέλεση του έργου, λόγω ανωτέρας βίας και της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 
κρίνεται άµεση και επείγουσα, επειδή κατά την παρελθούσα χειµερινή περίοδο, λόγω των 
πολύ έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του ΧΥΤΑ, δηµιουργήθηκε µια 
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κρίσιµη κατάσταση στο σύστηµα διαχείρισης των στραγγισµάτων, λόγω της υπερβολικής 
ποσότητας στραγγισµάτων και οµβρίων µε αποτέλεσµα την εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς 
να είναι δυνατή η συµπίεση και η επικάλυψη αυτών, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το εν 
λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άµεσα ώστε µε την λήξη των βροχοπτώσεων 
να µπορεί να αρχίσει η εναπόθεση των απορριµµάτων σύµφωνα µε την µελέτη οργάνωσης 
και λειτουργίας, εποµένως υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, ενώ επιπλέον το 
γεγονός ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός ενός ευαίσθητου έργου που βρίσκεται ήδη σε φάση 
δοκιµαστικής λειτουργίας, και δεδοµένου ότι η κατασκευή θα απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα 
γίνουν επί των στρώσεων στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται 
εξειδικευµένοι χειρισµοί. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση 
του έργου, επισηµαίνοντας επιπλέον τη συνολική θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε στη 
σχετική αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ., ως 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής. 

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 31-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 32712/3101/22-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38107/1373/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 09-04-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-08-2013 για τους 
λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, « …. και επειδή το 
αντικείµενο του έργου εκτείνεται σε πολλά σηµεία σε όλη την Ήπειρο και οι καιρικές 
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συνθήκες δεν επιτρέπουν την συνεχή και αδιάκοπη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
χωρίς να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου …», εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µέχρι 31-07-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος 
Ζούµπας, τόνισε ότι  έχουν ήδη δοθεί άλλες δύο παρατάσεις για το έργο, χωρίς να έχει 
γίνει τίποτε όλο το καλοκαίρι. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/445/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο, έχουν ήδη δοθεί άλλες δύο παρατάσεις, µε τις αριθµ. 34/1365/28.11.2012 
και 4/64/28.01.2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου Κων/νου 
Κούγκουλη, µέχρι την 30-08-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 28408/2722/23-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39077/1394/24-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 28-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-
08-2013 λόγω καιρικών συνθηκών και για την ολοκλήρωση των εργασιών.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/446/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη, µέχρι την 
30-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής».  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39572/3756/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39645/1435/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία ζητά την έγκριση δαπάνης ποσού 13.409,88 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) σε βάρος του εν. έργου 2009ΝΑ01980000 της 
ΣΑΝΑ 019/8 «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», προκειµένου να γίνει η πληρωµή 
της ∆ΕΗ για την σύνδεση του κτιρίου.  Στην ως άνω εισήγηση, αναφέρεται ότι: Α) η ∆ΕΗ  
µε το  αρ.2034 / 2-11-2011 έγγραφό της και η ∆Ε∆∆ΗΕ  µε το από 5-12-2012 έγγραφό 
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της καθόρισαν την δαπάνη σύνδεσης στο ποσό των  13409,88 € (συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%) και Β) µε την αρ.1252/29-03-2013 απόφαση της Ε.∆.Α. Περιφέρειας 
Ηπείρου, συµπεριλήφθηκε το υποέργο ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-
ΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΕΗ’’ µε πίστωση 13409,88 € που καλύπτει την απαιτούµενη προς 
έγκριση πίστωση.       

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/447/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 13.409,88 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), για 
τη σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ, του κτιρίου του έργου µε ΚΑ 2009ΝΑ01980000 της ΣΑΝΑ 
019/8 της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», σε βάρος των πιστώσεων 
του υποέργου «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής – Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ». 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και 
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2013. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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», όπως τροποποιήθηκε κα 
ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 5/11/17-04-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2013. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 22-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 38070/1372/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι «….Κατά την κατάρτιση  του προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων 2013, µε 
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την αριθµ.  5/11/17-04-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, εγκρίθηκε και η 
χρηµατοδότηση 3 έργων µε τίτλο «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων», 
στους τοµείς ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ. Μέσω των έργων 
αυτών εξοφλούνται λογαριασµοί έργων από ΚΑΠ η άλλα προγράµµατα Εθνικών Πόρων 
(από τα οποία δεν είναι πλέον δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν)…». Στην εισήγηση η 
Υπηρεσία επισυνάπτει πίνακα κατανοµής των κονδυλίων αυτών και εισηγείται την 
έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/448/30-04-2013) 

Συγκεκριµενοποιεί τις οφειλές παλαιοτέρων ετών, έργων χρηµατοδοτούµενων από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. ή από εθνικούς πόρους, βάσει της αριθµ. 5/11/17-04-2013 απόφασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, οι οποίες θα εξοφληθούν από τις πιστώσεις του 
γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων», στους τοµείς 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 όπως ανά ΤΟΜΕΑ αναλυτικά αναφέρεται 
στον κατωτέρω πίνακα:  

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

2005 
Κατασκευή τοίχου προστασίας (Σαραζανέτ) στο 
αγρόκτηµα Μπαλντούµας (κτήµα ∆εκόλη) 

34.928,37 594,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  594,25 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

2009 
Ανακατασκευή και αναβάθµιση του γηπέδου 
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ"  

1.210.516,23 
ήτοι:  
€ 992.351,81 από ΟΠΑΠ & 
€ 218.164,42 από Κ.Α.Π. 

218.164,42 

 
Ανάπλαση – διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου και 
λοιπών κοιν. χώρων του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη – 
∆.∆. Τερρόβου – του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου 

66.753,60 
ήτοι:  
€ 49.000,00 από ΕΤΕΡΠΣ & 
€ 17.753,60 από Κ.Α.Π. 

17.753,60 

1999 
Μελέτη για αλλαγή του τρόπου άρδευσης στον κάµπο 
Κόνιτσας 

85.000,00 85.000,00 

1991 Κόνιτσα: Πράξη εφαρµογής ∆ήµου Κόνιτσας 380.896,38 176.960,38 

1998 
Αµπελειά: Κτηµατογράφηση, πολεοδόµηση & πράξη 
εφαρµογής  Κοινότητας Αµπελειάς 

310.000,00 1.000,00 

1988 Μάρµαρα : Πολεοδόµηση οικισµού Κάτω Μαρµάρων 22.000,00 1.000,00 

2008 
Αποπεράτωση αναπλάσεων Κοινότητας Λάβδανης 
(Β' Εργολαβία) 

1.367,58 
Έργο της ΣΑΕ 035.  
Το πόσο δεν µπορεί να 
πληρωθεί από τη ΣΑΕ 035 
λόγω έλλειψης πιστώσεων 

1.367,58 

2005 
Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανηλίου  (Β' 
Εργολαβία) 

93.141,17 
ήτοι:  
€ 59.398,07 από Γ.Γ.Α. & 
€ 33.743,10 από Κ.Α.Π 

4.564,91 

2008 
Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Κοιµήσεως Της Θεοτόκου 
Αρίστης 

97.705,91 2.243,08 

2008 Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Λαψίστας 97.833,96 1.128,96 

2009 
Τοποθέτηση συστήµατος καµερών στο Εθνικό Στάδιο 
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ" 

45.582,36 2.276,18 
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2008 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας και αύλειου χώρου 
κοινοτικού κτιρίου Συρράκου 

39.611,17 507,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  511.966,69 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

2005 
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 41ης επαρχ. οδού 
τµήµατος Βοβούσα - Περιβόλι 

2.204.989,67 
ήτοι:  
€ 2.204.325,00 από ΣΑΕΠ 030  
& € 664,67 από Κ.Α.Π. 

664,67 

2007 Επισκευή οδού Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά  

632.501,60 
ήτοι: 

€ 621.531,68 από ΣΑΕΠ 030  
& € 10.969,98 από Κ.Α.Π. 

10.969,98 

2006 
Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Πηγάδια - Σκλίβανη 
(Β' Φάση) 251.036,47 8.033,41 

2006 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας 

79.762,24 
ήτοι:  
€ 77.180,00 από ΣΑΕ 055 &  
€ 2.582,24 από Κ.Α.Π. 

2.582,24 

2007 
Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος της 19ης 
επαρχιακής οδού από Τ.∆. Αγίου Νικολάου προς Τ.∆. 
Βαλανιδιάς 

110.864,00 16.734,00 

2007 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας (Β' Φάση) 

44.557,11 497,78 

2009 
Ολοκλήρωση εργασιών επ, οδού εντός Τ.∆. 
Βασιλικού και Τ.∆. Κεφαλόβρυσου 

45.797,60 2.289,88 

2007 
Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Σκλίβανη - Πηγάδια 
(Γ' Εργολαβία) 

181.622,52 1.047,52 

2007 Συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ 113.923,69 293,36 

2006 
Κατασκευή γέφυρας στο Μπουραζάνι (ενώνει την 32η 
επαρχιακή οδό µε την 35η επαρχιακή οδό) 

981.818,49 
ήτοι:  
€ 914.164,86 από ΣΑΝΑ/3 &  
€ 67.653,63 από Κ.Α.Π. 

67.653,63 

2009 
Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου 
περιοχής ∆ήµου Πραµάντων 

44.606,77 874,19 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  111.640,66 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος Ζούµπας, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 

και την κατάρτιση του Προγράµµατος, στη σχετική αριθµ. 5/11/17-4-2013 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια της θέσης της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ», η οποία καταψήφισε το πρόγραµµα «….για λόγους ελάχιστου σεβασµού στο ρόλο 
του οργάνου του Π.Σ., του οποίου αποτελούν µέρος, και όχι γιατί έχουν αντιρρήσεις σε 
επιµέρους µικροέργα. Για να µην νοµιµοποιήσουν την απαξίωση του θεσµού που επιχειρεί 
η Περιφερειακή Αρχή µε το να µην αξιοποιεί τον ψηφισµένο από το Π.Σ. επιχειρησιακό 
σχεδιασµό και να µη συντάσσει ετήσιο πρόγραµµα δράσης συσχετισµένο  και µε τον ετήσιο 
Προϋπολογισµό. Επίσης,  µε το να µην είναι και αυτός ο Προγραµµατισµός αποτέλεσµα 
συλλογικής εργασίας µε τη συµµετοχή  υπηρεσιακών παραγόντων  αλλά και  
Περιφερειακών Συµβούλων καθώς και µε το να συνεχίζεται η άνιση µεταχείριση  των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Όλα τα ανωτέρω, εάν  συνδυασθούν και µε το  τόσο χαµηλό 
ύψος των πιστώσεων, που δεν είναι περισσότερα από τις πιστώσεις που θα απαιτούσε 
ένας πολύ µικρός ∆ήµος, αποτελούν καθοριστικούς λόγους για να µην ψηφίσουν θετικά σε 
αυτόν τον προγραµµατισµό.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
και την κατάρτιση του Προγράµµατος, στη σχετική αριθµ. 5/11/17-4-2013 απόφαση του 
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Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια της θέσης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία καταψήφισε το πρόγραµµα «…. παραµένοντας στη διαφορετική 
λογική τους, την οποία έχουν καταθέσει και σε προηγούµενες συζητήσεις  παρόµοιων 
θεµάτων του Συµβουλίου. ∆εν διαπίστωσαν και σε αυτόν τον προγραµµατισµό τις 
προτεραιότητες που εκείνοι θέλουν, για την κάλυψη βασικών αναγκών, όσο και αν 
υπάρχουν έργα για τα οποία δεν έχουν αντίρρηση. Αναφερόµενοι σε πιο συγκεκριµένα 
θέµατα, τόνισαν την ανάγκη να λυθούν τα ζητήµατα των κτιριακών υποδοµών για τα 
∆ιοικητήρια της Άρτας και της Πρέβεζας, µε την δέσµευση, σε πρώτη φάση, χώρων που 
τελούν υπό παραχώρηση και την προτεραιότητα  που πρέπει να δοθεί σε αρδευτικά, 
αντιπληµµυρικά,  κ.λ.π.  έργα,  που σχετίζονται µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής 
και την επιθυµία να µείνουν και να παράγουν στον  τόπο τους. Τέλος, αναφέρθηκε  και στα 
συγκοινωνιακά έργα για τα οποία συνεχώς διατίθενται κονδύλια και παρόλα αυτά το οδικό 
δίκτυο ευρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση.». 

......................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση κατανοµής σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού Ιωαννίνων» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 38974/1741/24-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 60.000,00 € στο υποέργο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις 
στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού Ιωαννίνων» του έργου µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 «Έργα 
κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39621/1782/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39781/1445/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία προτείνει, σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου, την έγκριση 
συνολικής δαπάνης € 8.325,69 για οφειλόµενες δόσεις του 2013, ως ο συνηµµένος 
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πίνακας, βάσει και του συνηµµένου στην εισήγηση, αριθ. πρωτ. 571/5-3-2013 εγγράφου 
της ∆Ε∆∆ΗΕ Ιωαννίνων.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/449/30-04-2013) 

Εγκρίνει την κατανοµή συνολικού ποσού € 8.325,69 σε βάρος της πίστωσης του γενικού 
κονδυλίου «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού Ιωαννίνων» του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου», για οφειλόµενες δόσεις του 2013, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

3.850,67 Γ' ∆ΟΣΗ 

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

2.309,35 Γ' ∆ΟΣΗ 

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

2.165,67 Γ' ∆ΟΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.325,69  

.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Εµπλουτισµός Μουσείων 
µε εκθέµατα και ανάδειξη µουσειακών εκθέσεων» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39259/1770/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39394//25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «.. Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος ΚΑΠ 
Περιφέρειας Ηπείρου 2013, µε την αριθµ. 5/11/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, εγκρίθηκε το έργο «Εµπλουτισµός Μουσείων µε εκθέµατα και ανάδειξη 
µουσειακών εκθέσεων» µε προϋπολογισµό και πίστωση 220.000,00 € προκειµένου να 
καλυφθούν δαπάνες που αφορούν στην προσπάθεια εµπλουτισµού των Μουσείων της 
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Περιφέρειας µε νέα εκθέµατα καθώς και στην αρωγή της Περιφέρειας στην καλύτερη 
ανάδειξη των µουσειακών εκθέσεων οι οποίες συµβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
περιοχής. Με την παρούσα εισήγηση προτείνουµε σε βάρος του  ανωτέρω κονδυλίου την  
έγκριση συνολικής δαπάνης 20.000 € για την εκτέλεση του έργου «∆ιοργάνωση 
περιοδικής έκθεσης µε τίτλο «Πύρρος Βασιλεύς Ηγήτωρ: Η Ήπειρος της Μεσογείου και 
της Οικουµένης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων». Η έκθεση διοργανώνεται στο 
πλαίσιο του εορτασµού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των 
Ιωαννίνων και θα φιλοξενεί  ευρήµατα τα οποία συνδέονται µε τον Πύρρο και προέρχονται 
από ελληνικά και ξένα µουσεία. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί µε Προγραµµατική 
Σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Υπουργείου Παιδείας Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, τόνισε ότι θα πρέπει να µειωθεί το κόστος συµµετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη διοργάνωση της έκθεσης, υιοθετώντας την άποψη της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως αυτή εκφράσθηκε στη σχετική αριθµ7/40/29-04-2013 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/450/30-04-2013) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου µε τίτλο «Εµπλουτισµός Μουσείων µε 
εκθέµατα και ανάδειξη µουσειακών εκθέσεων», προϋπολογισµού € 220.000,00 του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, την εκτέλεση του έργου 
«∆ιοργάνωση περιοδικής έκθεσης µε τίτλο «Πύρρος Βασιλεύς Ηγήτωρ: Η Ήπειρος της 
Μεσογείου και της Οικουµένης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων», συνολικής δαπάνης 
€ 20.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 7/40/29-04-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση των Πρακτικών Νο3/12-04-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) και 
Νο4/24-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) 
υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) 
Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED», και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καταρτίσθηκε η 
διακήρυξή του, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην από 17-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  

7. Την αριθµ. 5/107/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο1/29-01-
2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο 
φάκελος της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το από 01-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τα συνηµµένα σ’ αυτό 
έγγραφα (εισήγηση της Υπηρεσίας, το Πρακτικό Νο1/29-01-2013, και τα από 31-1-2013 
Υποµνήµατα των εταιρειών «NEXT COM Α.Ε.» και «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.»)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και 
στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των 
θεµάτων που τίθενται µε τα κατατεθέντα στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού Υποµνήµατα, 
ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να 
διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

8. Την αριθµ. 5/108/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο2/31-01-
2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέµατος.  

9. Την αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16974/633/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ο Νοµικός Σύµβουλος 
της Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδοτεί: «… Εν όψει των όσων αναλυτικώς εκτέθηκαν 
ανωτέρω και της ανάγκης εξασφάλισης ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων στο 
διαγωνισµό (ΕλΣ ΚΛ.Ζ 386/2007, ΕλΣ VI Τµ. 225/2007) καθώς στη προκειµένη 
περίπτωση συµµετέχουν µόνο δύο υποψήφιοι, κατά τη γνώµη µας δεν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού της εταιρίας µε την επωνυµία <<ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> από τη 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.. ». 

10. Την αριθµ. 8/202/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, βάσει 
και της ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότησης του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, σύµφωνα µε την οποία δεν 
συντρέχει λόγος αποκλεισµού της εταιρίας µε την επωνυµία «STRATIS Στρατηγικές και 
δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», από την περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής) και Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων: 1) «STRATIS 
Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και 2) «NEXT COM Α.Ε.», 
επειδή προσκόµισαν τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη του έργου δικαιολογητικά και 
οι Τεχνικές τους Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές και βαθµολογήθηκαν ως εξής: 1) της 
εταιρείας «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», µε Σύνολο: 
71,98 για την Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 30,7 για την Οµάδα 
Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης και 2) της εταιρείας «NEXT COM Α.Ε.», µε Σύνολο: 
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71,35 για την Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 30,7 για την Οµάδα 
Τεχνικής Υποστήριξης. 

11. Το µε αριθµ. 4/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/08-04-2013 απόφασή της, 
µε την οποία απορρίφθηκε η από 11-03-2013 προσφυγή της εταιρείας «NEXT COM A.E.», 
κατά της αριθµ. 8/202/04-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39770/1786/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39761/1440/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την  κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος (Αριθµός προκήρυξης  διαγωνισµού: 3200/133/11-1-
2013), σύµφωνα µε τα συνηµµένα Πρακτικά µε αριθµούς 3 και 4 της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/451/30-04-2013) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο3/12-04-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) και Νο4/24-04-2013 
(έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την 
επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού 
και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο 
«WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος 
Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED»,  

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία:  

α. Πρακτικό Νο3/12-04-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων εταιρειών: 1) «STRATIS 
Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και 2) «NEXT COM Α.Ε.», οι οποίες 
είχαν γίνει αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει των Νο1/29-01-2013 
και Νο2/31-01-2013 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 
8/202/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το 
περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών, κατάρτισε τον πίνακα συγκριτικής κατάταξής τους, 
η οποία προέκυψε ως φθίνουσα σειρά του λόγου της τιµής της οικονοµικής προσφοράς προς 
την βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα. Σύµφωνα µε τον πίνακα 
συγκριτικής κατάταξης προσφορών και τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισµού, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» είναι η πλέον συµφέρουσα, µε προσφερόµενη τιµή € 
21.750,00 χωρίς ΦΠΑ. 

β. Πρακτικό Νο4/24-04-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο του φακέλου 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆),  και τα οποία προσκόµισε η εταιρεία «STRATIS 
Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», της οποίας η προσφορά κρίθηκε 
ως η πλέον συµφέρουσα, µε το Πρακτικό Νο3/12-04-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών και η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ανωτέρω εταιρεία. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις 
δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του 
έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
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προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός 
Χώρος – MED»,  

σύµφωνα µε τα Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), Νο2/31-01-2013 
(έλεγχος τεχνικών προσφορών), Νο3/12-04-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) και 
Νο4/24-04-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «“STRATIS” Στρατηγικές και 
∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή και βαθµολογήθηκε µε 
102,68 (ήτοι µε Σύνολο: 71,98 για την Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 30,7 
για την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), η οικονοµική της προσφορά είναι η πλέον 
συµφέρουσα, µε προσφερόµενη τιµή € 21.750,00 χωρίς ΦΠΑ, ενώ επιπλέον προσκόµισε όλα  
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που απαιτούνται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Π.∆. 
118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), και τη διακήρυξη. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», ως Αναδόχου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και 
διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και 
∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση 
δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται 
ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED», προϋπολογισµού € 40.000,00 και µε τιµή προσφοράς € 
21.750,00 χωρίς ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
37/1535/27-12-2012, 5/107/05-02-2013, 5/108/05-02-2013 και 8/202/04-03-2013 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
των ολίγων. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 
 
Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, για την ανάδειξη αναδόχων για το  
έργο του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ), έτους 2010, µε 
τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα», 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης Σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ΕΥΡΩ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 3200/133/11-1-2013) 

     

Στα Ιωάννινα  την 12η του µηνός Απριλίου  2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στο 

κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο συνήλθε σε συνεδρίαση, µετά από 

πρόσκληση του προέδρου, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και 

παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 37/1535/27-12-2012 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνεδρίαση αυτή 

παραβρέθηκαν οι: 

1. Στέφανος Μάντζιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού  και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα, της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Νικόλαος Χάµος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και 

3. Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων που συµµετείχαν 

στο διαγωνισµό: 

1) STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

 2) NEXT COM Α.Ε 

H επιτροπή συνεδρίασε µε αντικείµενο την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων του έργου των οποίων οι τεχνικές 

προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές: 

 

Α/Α Λεκτικό 
Αναφοράς Προσφέρων 

1 Π1 STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

2 Π2 NEXT COM Α.Ε 

 

 Η επιτροπή αφού αποσφράγισε, µονόγραψε ανά φύλλο και εξέτασε το περιεχόµενο των 

οικονοµικών προσφορών, κατάρτισε το παρακάτω πίνακα συγκριτικής κατάταξης τους. Η 
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κατάταξη των προσφορών προέκυψε ως φθίνουσα σειρά του λόγου της τιµής της οικονοµικής 

προσφοράς προς την βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντα. 

Πίνακας Συγκριτικής κατάταξης Προσφορών 

Α/Α Προσφορά 
Τιµή οικονοµικής 
προσφοράς χωρίς 
(ΦΠΑ) 

Βαθµολογία 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Τιµή/Βαθµολογία 

1 Π1 21.750,00 102,68 211,82 
2 Π2 28.373,98 102,05 276,82 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και όπως καθορίζεται από τους όρους της προκήρυξης 

πλέον συµφέρουσα προσφορά κρίνεται η προσφορά Π1 της εταιρείας   

 
STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣ 

 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 
 
  Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, για την ανάδειξη αναδόχων για το  
έργο του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ), έτους 2010, µε 
τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα», 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης Σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ΕΥΡΩ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 3200/133/11-1-2013) 

 

    Στα Ιωάννινα  την 24 του µηνός Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο 
κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο συνήλθε σε συνεδρίαση, µετά από 
πρόσκληση του προέδρου, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 37/1535/27-12-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν 
οι: 

1. Στέφανος Μάντζιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού  και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα, της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Νικόλαος Χάµος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και 

3. Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

    Έργο της Επιτροπής ήταν ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
από το Π.∆118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆),  άρθρο 6 
παράγραφος 2,  βάσει του οποίου έπρεπε να προσκοµίσει η εταιρεία STRATIS Στρατηγικές 
και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε., της  οποίας η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον 
συµφέρουσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής την 12 Απριλίου 2013, όπως καταγράφηκε στο 
πρακτικό µε αριθµό 3. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των 
δικαιολογητικών.  

    Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία 
STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
        

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣ 

 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  
ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38612/1694/23-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39639/1433/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού) 
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα λακκουβών, κάλυψη τοµών του 
οδοστρώµατος) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
υπάρχουν πολλές λακούβες, και τοµές στο οδόστρωµα, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το 
οδικό δίκτυο και εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και προς αποφυγή 
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ατυχηµάτων. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 40.000,00 Ευρώ µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου "Συντήρηση Οδικού 
∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου και θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισµός για την 
προµήθεια των παραπάνω υλικών (µε τη διαδικασία συλλογής προσφορών), από το τµήµα 
προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/452/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου διαγωνισµού (µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών) 
προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  
ασφαλτικού  µίγµατος (ψυχρού) για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα 
λακκουβών, κάλυψη τοµών του οδοστρώµατος) του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
υπάρχουν πολλές λακούβες, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το οδόστρωµα και εγκυµονούν 
κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των οχηµάτων και προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

Η ως άνω δαπάνη ποσού € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την ανωτέρω προµήθεια, θα βαρύνει 
τις πιστώσεις 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). 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37960/2971/22-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38214/1376/23-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού και 
αντικατάστασης  εξοπλισµού των υπηρεσιών της ∆/νσης Κτηνιατρικής (Αντικατάσταση 
Η/Υ, Οθόνες µέσω προγράµµατος ΟΣ∆Ε του Υπουργείου) της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια έξι (6) Η/Υ, δεκαέξι (16) Οθονών, 
τριών (3) Μονόχρωµων Εκτυπωτών και ενός (1) Έγχρωµου Εκτυπωτή καθώς και την 
προµήθεια τριών (3) Φορητών Υπολογιστών και τριών (3) GPS, προϋπολογισµού 
10.000,00€ µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 Ε.Φ. 292 και Κ.Α.Ε. 5243 µε 
µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. Επίσης η Υπηρεσία εισηγείται στα 
πλαίσια άµεσων αναγκών της Ταµειακής Υπηρεσίας την προµήθεια ενός (1) Fax, 
προϋπολογισµού 180,00 € µε Φ.Π.Α. Οι ως άνω προµήθειες θα βαρύνουν τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
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1725 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. Η προµήθεια των ανωτέρω 
θα γίνει από την IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/453/30-04-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, από την εταιρεία «IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», των κάτωθι 
ειδών µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

Α. Για τις ανάγκες εκσυγχρονισµού και αντικατάστασης εξοπλισµού (Αντικατάσταση Η/Υ, 
Οθόνες µέσω προγράµµατος ΟΣ∆Ε του Υπουργείου) των Υπηρεσιών της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων,  

προµήθεια έξι (6) Η/Υ, δεκαέξι (16) Οθονών, τριών (3) Μονόχρωµων Εκτυπωτών και ενός (1) 
Έγχρωµου Εκτυπωτή καθώς και προµήθεια τριών (3) Φορητών Υπολογιστών και τριών (3) 
GPS, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 10.000,00  µε  Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013, Ε.Φ. 292 και 
Κ.Α.Ε. 5243. 

Β. Για τις άµεσες ανάγκες του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προµήθεια ενός (1) Fax, προϋπολογισµού δαπάνης € 180,00 µε 
Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2013, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1725. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών των Υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
38730/3018/23-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39152/1421/24-04-2013 
στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, 
όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα και την ανάθεση της 
προµήθειας, στην εταιρεία «Χ.ΖΗΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/454/30-04-2013) 
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Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 4.500,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια από την εταιρεία 
«Χ.ΖΗΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Αναλώσιµων Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες), για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).  

Σηµειώνεται ότι για τα ανωτέρω υλικά η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες. 
.................................................................................................................................................. 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 48 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µετακίνηση του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 19-
04-2013 για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου του Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ38655/3675/23-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38997/1388/24-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη µετακίνηση του 
Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 19-04-2013 για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου του 
Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ». 
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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. 38655/3675/23-04-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 19-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/455/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 93,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 071 ΚΑΕ 0711, για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 15 έως 19-04-2013 
για την παρακολούθηση του Σεµιναρίου του Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-
2013, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και 
υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και 
ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1451/19-04-2013  έγγραφο, συνηµµένο 
µε το αρ. πρωτ 37903/1366/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου, στη 
Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών 
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οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την 
εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 1451/19-04-2013 
εισήγησης του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του Ματακούλη Χρήστου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 19-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 14/456/30-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συµµετοχή 
του στην ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός 
έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης 
κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού € 150,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπανών για την αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών κ.λ.π. για ιδρύµατα και 
παραµεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου σε αυτά, λόγω της εορτής του Πάσχα. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39749/324/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39756/1439/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την αγορά γλυκών, 
πασχαλινών αυγών κτλ για παραµεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας ενόψει της επίσκεψης 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του Πάσχα. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/457/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, για την 
αγορά γλυκών, πασχαλινών αυγών, αρνιών κτλ, για ιδρύµατα και παραµεθόρια φυλάκια της 
8ης Μεραρχίας ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου σε αυτά λόγω της εορτής του 
Πάσχα. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά για τους συνανθρώπους που 
ζουν σε ιδρύµατα ή υπηρετούν σε φυλάκια ως στρατιώτες και που δεν έχουν ούτε τη 
δυνατότητα αυτή, της προµήθειας παραδοσιακών πασχαλινών εδεσµάτων. 

Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της 
εθιµοτυπικής παράδοσης και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε η 
Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους δράσεις που 
σχετίζονται µε την εθιµοτυπία και την κοινωνική προσφορά. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Run Greece 
Ιωάννινα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 38537/325/25-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 39779/1443/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Στις 19-5-2013 πραγµατοποιείται στα Ιωάννινα ο µαζικός λαϊκός 
αγώνας δρόµου “Run Greece Ιωάννινα”, της σειράς αγώνων  δρόµου “Run Greece”, µιας 
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του ΣΕΓΑΣ, που απευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια. Η 
διοργάνωση προβάλλει τη χώρα , το θεσµό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τις ιστορικές 
πόλεις – τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας και συγχρόνως αποτελεί θετική 
παρακαταθήκη για το µέλλον του αθλητισµού και του αθλητικού τουρισµού. Έχει αναφορά 
στον απλό πολίτη, τον «αρχάριο δροµέα», στα παιδιά, αλλά και στους µυηµένους αθλητές 
και παράλληλα στο ιστορικό και τουριστικό «κέντρο» κάθε µεγάλης πόλης. Επειδή κρίνουµε 
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απαραίτητη τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση αυτή που προάγει το 
αθλητικό ιδεώδες και συµβάλλει στη γενικότερη τουριστική προβολή της Ηπείρου, 
παρακαλούµε να εγκρίνετε τη συµµετοχή αυτή µε το ποσό των 5.000,00 €, που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή 
σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων). Το ποσό αυτό 
θα καλύψει έξοδα  παραγωγής διαφηµιστικού εντύπου, παραγωγής διαφηµιστικών 
λαβάρων και πινακίδων, διανυκτερεύσεων παραγόντων και καλεσµένων της διοργάνωσης 
και ενοικίασης µεγαφωνικής εγκατάστασης». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 14/459/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του µαζικού λαϊκού 
αγώνα δρόµου «Run Greece Ιωάννινα» της σειράς αγώνων δρόµου “Run Greece”, µιας 
αναπτυξιακής πρωτοβουλίας του ΣΕΓΑΣ, που απευθύνεται στην ελληνική περιφέρεια. 

Η διοργάνωση προβάλλει τη χώρα, το θεσµό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τις 
ιστορικές πόλεις – τουριστικούς προορισµούς της Ελλάδας και συγχρόνως αποτελεί θετική 
παρακαταθήκη για το µέλλον του αθλητισµού και του αθλητικού τουρισµού. Έχει αναφορά 
στον απλό πολίτη, τον «αρχάριο δροµέα», στα παιδιά, αλλά και στους µυηµένους αθλητές 
και παράλληλα στο ιστορικό και τουριστικό «κέντρο» κάθε µεγάλης πόλης. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
προάγει το αθλητικό ιδεώδες και συµβάλλει στη γενικότερη τουριστική προβολή της 
Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 
του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ. φορέας: 071, 
ΚΑΕ: 9779, (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, 
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων), για την κάλυψη των εξόδων 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, που περιλαµβάνει την παραγωγή 
διαφηµιστικού εντύπου, παραγωγή διαφηµιστικών λαβάρων και πινακίδων, 
διανυκτερεύσεων παραγόντων και καλεσµένων της διοργάνωσης και ενοικίαση 
µεγαφωνικής εγκατάστασης. 

.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη µε δικές του 
διαδικασίες, προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών 
του στα Ιωάννινα, για το έτος 2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 
107/Α΄/97), καθώς και την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240), Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
39099/3050/26-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39804/1446/26-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…να χορηγηθεί 
εξουσιοδότηση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, να προβεί στην ανάδειξη προµηθευτή πετρελαίου 
θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στα Ιωάννινα, µε δικές του 
διαδικασίες, για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να συµπεριληφθεί 
το παραπάνω ίδρυµα στις συµβάσεις, που πρόκειται να υπογραφούν για την προµήθεια 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 59 - 

υγρών καυσίµων, για τα Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 2014.». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται το υπ΄ αριθµ. πρωτ. Φ23/2318/22-04-2013 σχετικό έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/460/30-04-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη µε δικές του 
διαδικασίες, προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στα 
Ιωάννινα, για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν.2503/1997 
(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/97). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 60 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του από 15-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών 
∆ένδρων/Φυτών της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση 
Βιωσιµότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ, και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 8/212/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)  
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 15785/64/18-02-2013 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας και Β) συγκροτήθηκαν και ορίσθηκαν τα µέλη των 
Επιτροπών, ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών, Παραλαβής σύµβασης προµηθειών – υπηρεσιών και 
Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36880/184/18-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 37628/1360/19-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο 
το από 15-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 15/4/2013) κατατέθηκε στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µία προσφορά. Στις 15/4/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα της µίας και µοναδικής 
προσφοράς για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια 
µετά τον έλεγχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνέταξε Πρακτικό, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο µοναδικός συµµετέχων προσκόµισε όλα τα 
προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και ότι η τεχνική του προσφορά είναι 
σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Συγκεκριµένα η Ένωση 
Εταιριών Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, Λαζαράκη 33,  16675 Γλυφάδα και Systema 
Technologies A.E., Θωµαϊδου 6, 11525 Αθήνα, βρέθηκε να πληροί τις προϋποθέσεις της 
διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της 
προσφοράς της παραπάνω Ένωσης εταιριών και κατέγραψε την βαθµολογία σε πίνακα 
όπως φαίνεται στο Πρακτικό. Κατόπιν η Επιτροπή,  δεδοµένου ότι υπήρχε µια µόνο 
προσφορά προχώρησε στο άνοιγµα και της οικονοµικής προσφοράς. Η επιτροπή 
αποφάνθηκε ότι η προσφορά της  Ένωσης Εταιριών «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και 
«Systema Technologies A.E.», είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και κρίνεται η 
πλέον συµφέρουσα. Η οικονοµική προσφορά και η βαθµολόγηση της εταιρίας καταγράφεται 
στους πίνακες που φαίνονται στο επισυναπτόµενο Πρακτικό του διαγωνισµού. Ύστερα από 
τα παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης εισηγείται την έγκρισή του 
Πρακτικού του διαγωνισµού και προτείνει το έργο να  ανατεθεί στην Ένωση Εταιριών 
«Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε» Λαζαράκη 33, 16675 Γλυφάδα και «Systema 
Technologies A.E.» Θωµαϊδου 6, 11525 Αθήνα,» µε τιµή προσφοράς 35.853,66 € (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/461/30-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως 
προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
για την «Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών 
της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιµότητας του 
Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ,  

το κείµενο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί:  

«……      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  28826/142/29-3-2013 
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διακήρυξη,  πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ/ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Re.Herb  
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE–I TALY»  προϋπολογισµού 
49.000,00€,   συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 15/4/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ., οι παρακάτω 

αναγραφόµενοι:  

Νάσης Φρίξος (ως Πρόεδρος), Φωτεινή Χριστοδούλου και Αθανάσιος Κιτσαντάς, υπάλληλοι της Π.Ε. 

Πρέβεζας, αποτελούντες επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση του έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ. αριθµ’.  8/212/4-3-2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), συνήλθαµε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 Πρέβεζα) και αφού παραλάβαµε την µία και µοναδική που κατατέθηκε 

προσφορά, προβήκαµε στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών του διαγωνιζόµενου και 

καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Στον διαγωνισµό υποβλήθηκε µία προσφορά. Αφού διαπιστώθηκε το εµπρόθεσµο της 

υποβολής της προσφοράς η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία ήταν σύµφωνα µε 

τα αναγραφόµενα στην προκήρυξη. 

Στη συνέχεια ανοίχτηκε, ελέγχτηκε και αξιολογήθηκε η τεχνική προσφορά που πληρούσε τις 

προϋποθέσεις πληρότητας δικαιολογητικών. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά αυτή καλύπτει τις 

βασικές τεχνικές προδιαγραφές και τις αξιολογεί όπως παρακάτω: 

Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η Ένωση Εταιριών παρουσιάζει  αναλυτική πρόταση υλοποίησης 

των Πακέτων Εργασίας. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται και διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την 

εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου πράγµα που υποδηλώνει την κατανόηση 

των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται επαρκώς. 

Α2) Ακόµα, στην προσφορά της η Ένωση Εταιριών ενσωµατώνει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά 

ενέργεια και πακέτο εργασίας. Παρουσιάζονται συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι 

οποίες και έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου. Οι προδιαγραφές της 
διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της Ένωσης Εταιριών περιγράφεται 

ολοκληρωµένα. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

B2) H οργάνωση, συνοχή, χρονοπρογραµµατισµός των εργασιών του έργου περιγράφονται 

επαρκώς. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 

Ένωση Εταιριών  

Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Λαζαράκη 33,  16675 Γλυφάδα 

και 

Systema Technologies A.E. 

Θωµαϊδου 6,  11525 Αθήνα 

ΝΑΙ 
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Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή βαθµολογεί την προσφορά όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

α/α Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συντελεστ
ής 

Βαρύτητας 
(%) 

    

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης 
του έργου 

70     

Α.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου – Ενσωµάτωση των 
ιδιαιτεροτήτων αυτών στην προσέγγιση του 
έργου. (Αναλυτική περιγραφή ανά 
ενέργεια/παραδοτέο του πακέτο Εργασίας. 
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηρίωσης 
της πρότασης του υποψηφίου αναδόχου.) 

50% 100   50,00 

Α.2 Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης του 
έργου (εργαλεία-µέθοδοι-διαδικασίες, οργάνωση 
παραδοτέων, οργάνωση συνεργασιών και 
ανταλλαγής πληροφοριών) 

20% 105   21,00 

Β. Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση και 
∆ιοίκηση του Έργου 

30     

B.1 ∆οµή, οργάνωση και λειτουργία οµάδας 
έργου/συνεργατών – Χρόνος παράδοσης 

25% 105   26,25 

B.2 Οργάνωση, συνοχή, χρονοπρογραµµατισµός 
των εργασιών του έργου. 

5% 100   5 

ΣΥΝΟΛΑ  102,25 

 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την συνέχιση του διαγωνισµού και προχωρά στο 

άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της Ένωσης Εταιριών «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και 

«Systema Technologies A.E.»  

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς η επιτροπή αποφάνθηκε ότι αυτή 

είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. Η οικονοµική προσφορά και η τελική βαθµολογία και 

κατάταξή της σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤEX. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός 

ΑΠ 

 

1 

Ένωση Εταιριών Σ.Μ.Ρ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Λαζαράκη 33,  16675 Γλυφάδα 

 και  

Systema Technologies A.E. 

Θωµαϊδου 6,  11525 Αθήνα 

35.853,66 € 1 1 100 

Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιµή προσφοράς της Ένωσης Εταιριών «Σ.Μ.Ρ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και «Systema Technologies A.E.», σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης 
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(ΑΠ = 80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφέρουσα και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

44.100,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (49.000,00 €). 

Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

1. Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει 

λόγος µαταίωσης λόγω µη ανάπτυξης ανταγωνισµού (άρθρο 21η, Π.∆. 118/07). 

2. Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 

9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ). Η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της 

Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας επί 15 συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

3. Ο συµµετέχων έδωσε έκπτωση 10% δηλαδή στο όριο του µέγιστου επιτρεπτού χωρίς 

αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 10% σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ τούτου η προσφορά 

του κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. 

Μετά τα παραπάνω : 

Η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου Ένωση Εταιριών Σ.Μ.Ρ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Λαζαράκη 33,  16675 Γλυφάδα και Systema Technologies A.E. Θωµαϊδου 6,  

11525 Αθήνα µε τιµή προσφοράς 35.853,66 €  (Μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και υποβάλλεται 

στη Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

              Νάσης Φρίξος 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών 
και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και 
Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιµότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 
49.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το ανωτέρω, από 15-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στον µοναδικό συµµετέχοντα που κατέθεσε προσφορά, ήτοι 
στην Ένωση Εταιρειών «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και «Systema Technologies A.E.», 
επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της 
προσφορά καλύπτει τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και βαθµολογήθηκε µε 
102,25 και η οικονοµική της προσφορά, η οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, βαθµολογήθηκε µε Βαθµό ΑΠ=100 και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 
44.100,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) κρίνεται συµφέρουσα, και δεν υπερβαίνει το όριο 
της διακήρυξης, λαµβανοµένων υπόψη επιπλέον ότι: α) Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την 
συµφερότερη προσφορά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος µαταίωσης λόγω µη 
ανάπτυξης ανταγωνισµού (άρθρο 21η, Π.∆. 118/07), β) Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας 
που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 9537/17-12-07 έγγραφο του 
ΥΠΟΙΟ), η δε διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. 
Πρέβεζας επί 15 συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας 
και γ) η συµµετέχουσα ένωση Εταιρειών, προσέφερε έκπτωση 10% δηλαδή στο όριο του 
µέγιστου επιτρεπτού, χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 10% σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Φωτεινή Χριστοδούλου 

 

Αθανάσιος Κιτσαντάς 
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− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω Ένωση Εταιρειών «Σ.Μ.Ρ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και «Systema Technologies A.E.», ως εξωτερικού συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και 
Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση 
και Ανάλυση Βιωσιµότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ,  
µε τιµή προσφοράς € 35.853,66 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικό ποσό 
€ 44.100,00 µε ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος Ζούµπας, µε το σκεπτικό ότι ο διαγωνισµός 
πρέπει να επαναληφθεί, δεδοµένου ότι κατατέθηκε µία µόνο προσφορά και δεν υπήρξε 
αναταγωνισµός. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
8/212/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου και Τσαπάρα Αλέξιου, στη 
Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών 
οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την 
εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού του τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 37646/1252/22-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
37914/1370/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου και Τσαπάρα Αλέξιου, στη 
Θεσσαλονίκη, την 23-04-2013, για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών 
οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την 
εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 37646/1252/22-04-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης των Γάτσιου Αναστάσιου 
και Τσαπάρα Αλέξιου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 19-
04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/462/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου και Τσαπάρα Αλέξιου, στη Θεσσαλονίκη, την 23-04-
2013, για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, µε θέµα «Ποιοτικός έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή 
τροφίµων µη ζωικής προέλευσης κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση», 
καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 177,56 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 38992/1305/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
39163/1424/24-04-2013 στον φάκελο 6/2013 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 2013, οι οποίες εξυπηρετούν άµεσες και επιτακτικές 
λειτουργικές ανάγκες της Π. Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
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προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα 
προµηθευτές. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/463/30-04-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, ως εξής:  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0829 3.690,00 
∆απάνη για µεταφορά αρχείων και 
εξοπλισµού (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες) 
της Α/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πρέβεζας  

Ματέρης Ιωσήφ 

2 072 0869 295,20 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού µηχανοργάνωσης, 
υπολογιστές & εκτυπωτές, υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – 
Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

3 072 0869 85,00 
∆απάνη για εργασίες επισκευής  2 
πολυµηχανηµάτων και 1 εκτυπωτή 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Παπαδιώτης - 
Πεϊνίρης 

4 072 1699 80,00 
∆απάνη για προµήθεια σηµαίας για το κτίριο 
της Π.Ε. Πρέβεζας 

Αφοί Τζίµα  

5 072 1723 49,20 
∆απάνη για προµήθεια υλικών για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – 
Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

6 072 1723 396,00 
∆απάνη για προµήθεια υλικών για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, κατά το µέρος των ανωτέρω 

δαπανών που αφορούν στην πληρωµή δαπάνης για τη µεταφορά αρχείων και εξοπλισµού της 
Α/θµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πρέβεζας, µε το σκεπτικό ότι οι εργασίες αυτές έπρεπε να 
εκτελεσθούν από τις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Περιφέρειας, χωρίς τη συνδροµή 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συµβιβασµό για τροχαίο 
συµβάν στην Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αρ. πρωτ. 38110/1273/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39158/1423/24-
04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτονται: 1. Αίτηση 
αποζηµίωσης, 2. Γνωµάτευση Νοµικής Συµβούλου Π. Ε. Πρέβεζας, 2. Τεχνική έκθεση 
συµβάντος ∆.Τ.Ε. και 3. ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος Υλικών Ζηµιών Τροχαίας 
Πρέβεζας. 

Α) Στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 38110/1273/24-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αναφέρονται τα εξής:  
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« … Σας διαβιβάζουµε την από 04/03/2013 αίτηση της Κλεοπάτρας Παπανικολάου, µε τα 
συνηµµένα σχετικά έγγραφα, µε την οποία ζητάει αποζηµίωση για υλικές ζηµιές που 
προκλήθηκαν στο επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητό της, µε αριθµό κυκλοφορίας ΡΖΗ 2364, λόγω 
κατολίσθησης στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στο ύψος του οικισµού Καστροσυκιάς. Η 
συντήρηση της συγκεκριµένης οδού ανήκει στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από το ενηµερωτικό σηµείωµα του υπεύθυνου του 
µηχανικού εξοπλισµού της συγκεκριµένης ∆/νσης προκύπτει ότι το προαναφερόµενο 
αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζηµιές µετά από πρόσκρουση σε βράχους που κύλισαν από τα 
ανάντη του πρανούς και είχαν καταλάβει όλο το οδόστρωµα. Ύστερα από τα ανωτέρω 
παρακαλούµε όπως εγκρίνεται δαπάνη ύψους 3.902,64 ευρώ βάσει των τιµολογίων που 
προσκοµίζονται και παρατίθενται στον συνηµµένο πίνακα.  Το συνολικό κόστος θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας (ΚΑΕ 0871).  

Α/Α 
Τύπος 

Τιµολογί

ου 
Αριθµός Ηµεροµηνία Προµηθευτής  Ποσό µε Φ.Π.Α. 

1 ΑΠΥ 537 16/02/13 ΒΕΚΙΟΣ Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 307,50 

2 Τ∆ΑΠ 11546 09/02/13 ΡΕΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 234,49 

3 ΑΠΥ 14 21/02/13 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 738,00 

4 Τ∆ΑΠ 396 04/02/13 ΑΦΟΙ Κ. ΞΗΡΟΣΑΒΒΙ∆Η ΟΕ 230,00 

5 Τ∆ΑΠ 240 22/02/13 ΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 210,00 

6 ΦΟΡΤ. 28379 05/02/13 ΤΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 34,81 

7 ΦΟΡΤ. 29420 14/02/13 ΤΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3,69 

8 Τ∆ΑΠ 4616 26/02/13 ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 340,02 

9 
ΑΛΠ 

(Σειρά Α) 
378 01/02/13 Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.159,74 

10 
ΑΛΠ 

(Σειρά ∆) 
20 05/02/13 Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 356,70 

11 
ΑΛΠ 

(Σειρά Α) 
425 08/02/13 Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 51,26 

12 
ΑΛΠ 

(Σειρά Α) 
491 14/02/13 Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 236,43 

ΣΥΝΟΛΟ 3.902,64 

…». 

Β) Στο αριθµ. πρωτ. 38109/1272/22-04-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. 
Πρέβεζας και της Νοµικής Συµβούλου αυτής, κας Μαρίας Σταµουλάκη, αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής:   

«….. Σας διαβιβάζουµε την από 4-3-2013 αίτηση της παθούσας Κλεοπάτρας Παπανικολάου 
του Αποστόλου, κατοίκου Ανθούσας Πάργας µε τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα, µε την οποία 
ζητάει αποζηµίωση για υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στο ΕΤΧ αυτοκίνητο µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΡΖΗ 2364 , ιδιοκτησίας της ιδίας εξαιτίας κατολίσθησης στην Ε.Ο Πρέβεζας -
Ηγουµενίτσας στο ύψος της Καστροσυκιάς στις 25-1-2013. Από τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου προκύπτει ότι η αρµοδιότητα της συντήρησης της εν λόγω οδού, ανήκει στην Τεχνική 
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας . Όπως προκύπτει από το ενηµερωτικό 
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σηµείωµα που κατέθεσε ο υπεύθυνος του µηχανικού εξοπλισµού της αρµόδιας υπηρεσίας , 
µετά την επιτόπια αυτοψία στην οποία προέβη, το τροχαίο συµβάν έλαβε χώρα στις 25-1-2013 
και το προαναφερόµενο ΕΙΧ αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζηµιές, µετά από πρόσκρουση σε 
βράχους που είχαν κυλίσει από το ανάντι του πρανούς και είχαν καταλάβει όλο το οδόστρωµα. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3872/2010 η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας είναι αρµόδια για τον συµβιβασµό που έχει αντικείµενο µέχρι το ποσό των 45.000 
ευρώ. Ύστερα από τα ανωτέρω κατά την άποψη µου , πρέπει να καταβληθεί στην αιτούσα το 
αιτούµενο ποσό ύψους 3.902,64 ευρώ , βάσει των τιµολογίων που προσκοµίζονται και 
αφορούν στην προµήθεια ανταλλακτικών και τη σχετική εργασία . Αρµόδια να αποφασίσει 
είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία πρέπει να διαβιβασθεί ο 
σχετικός φάκελος. …». 

Γ) Στην Αναφορά επί του ατυχήµατος, του υπεύθυνου του µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….. Αναφορά επί εκτελεσθέντος ατυχήµατος στην Ε. Ο. Πρέβεζας Ηγουµενίτσας 

Στις 25-1-2013 και ώρα 20.00 η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πρέβεζας µε ενηµέρωσε ως υπεύθυνο 
του Μηχανικού Εξοπλισµού της Π. Ε. Πρέβεζας για κατολίσθηση που έλαβε χώρα επί της Ε. 
Ο. Πρέβεζας Ηγουµενίτσας στο ύψος περίπου του κόµβου για Καστροσυκιά προκειµένου να 
σταλεί µηχάνηµα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Άµεσα και προκειµένου να επιλεγεί το κατάλληλο µηχάνηµα για την άρση της κατολίσθησης 
και την αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώµατος πραγµατοποίησα αυτοψία και 
διαπίστωσα ότι το Ε.Τ.Χ. αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας ΡΖΗ 2364 είχε προσκρούσει σε 
βράχους που κύλισαν από το ανάντη του πρανούς και είχαν καταλάβει όλο το οδόστρωµα µε 
αποτέλεσµα το εν λόγω αυτοκίνητο να υποστεί υλικές ζηµιές …». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/464/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.902,64 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 
0871 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
αποζηµίωση για υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στο επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΡΖΗ 2364, ιδιοκτησίας Κλεοπάτρας Παπανικολάου, στην Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουµενίτσας στο ύψος του οικισµού Καστροσυκιάς, η συντήρηση της οποίας  ανήκει στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και µετά από 
πρόσκρουση του οχήµατος σε βράχους που κύλισαν από τα ανάντη του πρανούς και είχαν 
καταλάβει όλο το οδόστρωµα, λόγω κατολίσθησης,  

σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 38110/1273/24-04-2013 εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
(ανωτέρω υπό στ. 6Α), το αριθµ. πρωτ. 38109/1272/22-04-2013 έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και της Νοµικής Συµβούλου αυτής, κας Μαρίας Σταµουλάκη 
(ανωτέρω υπό στ. 6Β), και της σχετικής Αναφοράς επί του ατυχήµατος, του υπεύθυνου του 
µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 6Γ). 
...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 73 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για 
την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου 
της ελιάς έτους 2013, 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 35099/1179/25-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39929/1456/26-04-
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2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και των παραρτηµάτων 
αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς και την έγκριση διάθεσης 
της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:295 -ΚΑΕ: 0879). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/465/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για 
τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 
0879). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 35099/1179/25-04-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

− Εγκρίνει τη διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης, η οποία επιβάλλεται λόγω του επείγοντος, καθότι το χρονικό διάστηµα 
που αποµένει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του έργου (15-06-2013) που 
προβλέπεται στην τεχνική έκθεση της αρµόδιας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας 
µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
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αρ. πρωτ. 33532/1128/26-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39935/1458/26-04-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, και των παραρτηµάτων 
αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς και την έγκριση διάθεσης 
της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:295 -ΚΑΕ: 0879). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/466/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.596,43 
µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 33532/1128/26-04-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστηµονικού 
Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη 
διοργάνωση του οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας (αριθµ. 20/833/17-07-2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του 
Επιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές 
καταγραφές», στις 28 και 29 Ιουλίου 2012, και το οποίο διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός – 
Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές 
πανεπιστηµίου και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας και Β) η 
συνολική δαπάνη για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας στην 
ανωτέρω διοργάνωση, για την έκδοση των πρακτικών του συµποσίου. 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 78 - 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
612/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39735/1438/25-04-2013 στον φάκελο 
6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « … Στις 28 και 29 Ιουλίου 
2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Θεσπρωτικού,  πραγµατοποιήθηκε 
Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές 
καταγραφές». Το συµπόσιο διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος 
Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου και τελούσε 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας. Οι εισηγήσεις ήταν χωρισµένες 
σε δύο χρονικές περιόδους : την αρχαιότητα και τους µεσαιωνικούς – νεώτερους χρόνους. 
Στην πρώτη περίοδο παρουσιάστηκαν ιστορικά µνηµεία όπως ο Κοκκινόπηλος, οι αρχαίες 
Βατίες και το ρωµαϊκό υδραγωγείο. Για τους µεσαιωνικούς και νεώτερους χρόνους έγιναν 
εισηγήσεις σε θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό, τις τέχνες και τα έθιµα της περιοχής, 
την αρχιτεκτονική, την αγροτική οικονοµία. Το συµπόσιο υπήρξε πολύ σηµαντικό για την 
περιοχή της Λάκκας γιατί κατέγραψε πολλές στιγµές της ιστορίας της σε διάφορους τοµείς. 
Πρόθεση δε της επιστηµονικής και οργανωτικής επιτροπής ήταν η έκδοση των πρακτικών 
του συµποσίου γεγονός που θα αποτελούσε παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές του 
τόπου. Με την 20/833/17-7-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
είχε αποφασιστεί  η έκδοση των πρακτικών του συµποσίου, µια απόφαση που δεν 
υλοποιήθηκε καθώς τα πρακτικά δεν ήταν έτοιµα µέσα στο 2012. Με δεδοµένο ότι 
ολοκληρώθηκε η έκδοση των πρακτικών παρακαλούµε να εγκρίνετε την προµήθεια  90 
τόµων µε σκοπό να διατεθούν δωρεάν στα σχολεία του Νοµού Πρέβεζας (76) και σε 
βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής. Η συγκεκριµένη δράση που εντάσσεται 
στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις 
του Καλλικράτη και στο πολιτιστικό πρόγραµµα της Π.Ε Πρέβεζας, λαµβάνει υπόψη την 
ανάγκη προστασίας της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου (άρθρο 186 
του Ν. 352/2010 ΦΕΚ 84/Α), αποτελεί δραστηριότητα υπερτοπικής σηµασίας µε σκοπό τη 
διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. (Άρθρο 
186, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η του Ν. 352/2010). Το συγκεκριµένο έργο µπορεί να 
λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκπόνηση προγραµµάτων πολιτιστικών θεµάτων στα 
σχολεία καθώς και βοήθηµα για το µάθηµα της ιστορίας. Είναι µια πηγή πληροφοριών για 
τους µαθητές που µπορεί να τους συνοδέψει σε επισκέψεις στους χώρους πολιτισµού του 
Νοµού Πρέβεζας. Η διάθεση του σε βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής 
δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το σηµαντικό υλικό σε σπουδαστές από όλη την 
Ελλάδα, ιστορικούς καθώς και στο ευρύ κοινό που επιθυµεί να πληροφορηθεί για την 
πολιτιστική κληρονοµία του τόπου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 26 ευρώ + 6,5 ΦΠΑ 
ανά τόµο και συνολικά στα 2.492,10 ευρώ µε δικαιούχο τις εκδόσεις Σπύρου Βασιλείου και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. Παρακαλούµε για την 
έγκριση της παραπάνω πολιτιστικής δραστηριότητας και την έγκριση διάθεσης πίστωσης 
για την κάλυψη της εν λόγω  δαπάνης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/467/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.492,10 για την προµήθεια των πρακτικών του 
Επιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές 
καταγραφές», που πραγµατοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2012 από τον Περιβαλλοντικό – 
Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές 
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πανεπιστηµίου, και στη διοργάνωση του οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθµ. 
20/833/17-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, ΣΑΕΠ 
030 και αφορά στην προµήθεια από τις εκδόσεις Σπύρου Βασιλείου, 90 τόµων πρακτικών του 
Συµποσίου (µε δαπάνη 26 ευρώ + 6,5 ΦΠΑ ανά τόµο ) µε σκοπό να διατεθούν δωρεάν στα 
σχολεία του Νοµού Πρέβεζας και σε βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής. 

Η συγκεκριµένη δράση που εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές 
ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και στο πολιτιστικό πρόγραµµα της 
Π.Ε Πρέβεζας, λαµβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας της ιστορίας και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του τόπου (άρθρο 186 του Ν. 352/2010 ΦΕΚ 84/Α), αποτελεί δραστηριότητα 
υπερτοπικής σηµασίας µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
διάδοσή της στους νέους. (Άρθρο 186, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η του Ν. 352/2010). Το 
συγκεκριµένο έργο µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκπόνηση προγραµµάτων 
πολιτιστικών θεµάτων στα σχολεία καθώς και βοήθηµα για το µάθηµα της ιστορίας. Είναι µια 
πηγή πληροφοριών για τους µαθητές που µπορεί να τους συνοδέψει σε επισκέψεις στους 
χώρους πολιτισµού του Νοµού Πρέβεζας. Η διάθεση του σε βιβλιοθήκες συλλόγων και 
ιδρυµάτων της περιοχής δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το σηµαντικό υλικό σε 
σπουδαστές από όλη την Ελλάδα, ιστορικούς καθώς και στο ευρύ κοινό που επιθυµεί να 
πληροφορηθεί για την πολιτιστική κληρονοµία του τόπου. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 26ο 
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δράσεων, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
611/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αρ. πρωτ. 39732/1437/25-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από 
την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και συµµετοχής σε λοιπές 
εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις 
εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/468/30-04-2013) 

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

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των εκδηλώσεων 
εορτασµού της 19ης Μαΐου, ως ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
βάσει του Ν. 2193/94 (ΦΕΚ  32/Α/94) και του Π.∆ 99/1994 (ΦΕΚ 78/Α/94), και στις οποίες 
µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 17007/24-04-2013 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Πανελλαδικός αυτός εορτασµός έχει σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα και να υπενθυµίσει τα 
γεγονότα της δραµατικής περιόδου των διωγµών, της γενοκτονίας και του ξεριζωµού των 
Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές εστίες τους από τους Τούρκους, που διήρκεσαν 
από το 1916 έως και το 1923 και είχαν ως αποτέλεσµα, να µετατρέψουν το λαό των Πόντιων 
σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς. Για τον ίδιο σκοπό θα  διοργανωθεί ηµερίδα τη 
προηγούµενη του εορτασµού στις 18 Μαΐου, στην Πρέβεζα. Η ηµερίδα απευθύνεται στο 
ποντιακό στοιχείο της περιοχής που είναι πολύ έντονο αλλά και σε όλους όσους έχουν 
ευαισθησία στην ιστορία και την παράδοση του τόπου µας. Οµιλητής θα είναι ο καθηγητής 
ιστορίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Πελαγίδης Ευστάθιος. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης της 
ανωτέρω εκδήλωσης, για αγορά στεφανιών, διαµονή του οµιλητή, διατροφή, µετακίνηση, 
εκτυπώσεις έντυπου υλικού, κτλ δαπάνες, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 
5161 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2013. 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Πρέβεζας και µε άλλους φορείς της πόλης, όπως τη Φιλαρµονική Πρέβεζας ΟΡΦΕΑΣ, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα» και την Περιηγητική Λέσχη Πρέβεζας, τιµητικής 
εκδήλωσης - συναυλίας µε συνθέσεις του πρεβεζιάνου δηµιουργού Σπύρου Ευαγγέλου, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2013, στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Πρέβεζας. 

Στη βραδιά θα ακουστούν έργα του Σπύρου Ευαγγέλου για πιάνο, τραγούδι, έγχορδα και 
πνευστά, που θα ερµηνεύσουν καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Πρέβεζας και άλλοι µουσικοί, 
ενώ έχει προσκληθεί να µιλήσει ο διακεκριµένος µουσικογράφος-ερευνητής, επίτιµο µέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, κ.Θωµάς Ταµβάκος. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές 
ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του 
Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α), Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 11,13,15. Είναι καλλιτεχνική εκδήλωση  
που καλλιεργεί τη µουσική παιδεία, µυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στην ποιοτική 
µουσική και προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους συµπολίτες µας. Ο Σπύρος Ευαγγέλου 
ανήκει στους ντόπιους δηµιουργούς και µε τη συγκεκριµένη εκδήλωση προβάλλεται το έργο 
του και  η πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας. Η εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης καθώς 
απευθύνεται στο κοινό κάθε ηλικίας της ευρύτερης περιοχής του νοµού Πρέβεζας, ενώ 
προκειµένου να έχει ένα υψηλό αποτέλεσµα απαιτεί τη σύµπραξη πολλών µουσικών, 
εξειδικευµένη υλικοτεχνική υποδοµή, προετοιµασία του µουσικού υλικού και ενορχηστρώσεις, 
εκτύπωση προγραµµάτων, αφισών, προσκλήσεων κλπ..   

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 580,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, προκειµένου να καλυφθεί η ηχητική και φωτιστική 
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κάλυψη της εκδήλωσης, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τις 
∆οµές Αποκατάστασης Ψυχικά Ασθενών «Εστία», ηµερίδας µε θέµα «Σχέσεις: Ευθύνες και 
ρόλοι ενηλίκων και ανηλίκων στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα» η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στην Πρέβεζα την 1η Ιουνίου 2013. 

Σκοπός  της  ηµερίδας είναι η αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σοβαρά θέµατα 
της καθηµερινότητας. Στόχος είναι να διερευνηθούν και να προβληθούν σύγχρονα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Το θέµα θα αναπτύξουν και θα 
συζητήσουν µε το κοινό, τρεις γνωστοί επιστήµονες από την Αθήνα οι Ν. Γκιωνάκης - 
ψυχολόγος, Γ. Νικολαϊδης - ψυχίατρος και Β. Παυλόπουλος - καθηγητής διαπολιτισµικής 
ψυχολογίας 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγοντας 
την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να 
ενηµερωθεί για ευαίσθητα θέµατα, να βελτιώσει µε αυτόν τον τρόπο τη συµπεριφορά του 
απέναντι σε αυτά και ενδεχοµένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια για θέµατα που τον 
αφορούν. Ο τρόπος παρουσίασης είναι άµεσος και κατανοητός µε αποτέλεσµα η εκδήλωση να 
απευθύνεται και να αφορά όλους τους κατοίκους ανεξαρτήτως ηλικίας και µορφωτικού 
επιπέδου. 

Οι ∆οµές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια του «Ψυχαργώ» 
από το Νοσοκοµείο της Πρέβεζας, αποτελούν µια πραγµατική εστία για τους ενοίκους τους οι 
οποίοι βίωσαν τον εγκλεισµό και τον ιδρυµατισµό. Ο Ξενώνας «Εστία» λειτουργεί στην 
Πρέβεζα απ’ τις 3 Ιουλίου 2000, ενώ από το φθινόπωρο του 2004 ξεκίνησαν την λειτουργία 
τους τα δύο Προστατευόµενα ∆ιαµερίσµατα. Κατόρθωσαν µέσα σε αυτά τα χρόνια, µε την 
δράση τους να γίνουν ένα σηµαντικό κοµµάτι της πόλης, την οποία συνεχώς ευαισθητοποιούν 
και ενηµερώνουν µέσα από υψηλού  επιπέδου εκδηλώσεις, επιστηµονικές αλλά και 
πολιτιστικές, σε θέµατα ψυχικής υγείας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού, µετακίνηση 
οµιλητών, διανυκτέρευση, δείπνο, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς  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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 11/429/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Πρέβεζας, κατά της αριθµ. 427/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της ενάγουσας, Μαρίας Καπλάνη, Νοµικής Συµβούλου της Π.Ε. 
Πρέβεζας και Β) ανατέθηκε στον Θωµά Γεωργίου, δικηγόρο Πρέβεζας, η εκπροσώπηση 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου, για την κατάθεση και 
συζήτηση της ως άνω εφέσεως, επειδή κρίθηκε απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των 
συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω κωλύµατος των δικηγόρων – νοµικών συµβούλων 
της Περιφέρειας, δεδοµένου ότι ασκήσει και οι ίδιοι αγωγές µε το αυτό περιεχόµενο, ενώ επιπλέον ο 
ως άνω δικηγόρος χειρίστηκε την υπόθεση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκπροσωπώντας τη Ν.Α. 
Πρέβεζας και έχει πλήρη γνώση του αντικειµένου, καθώς και την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση. 

7. Την από 24-04-2013 Γνωµοδότηση του Θωµά Γεωργίου, δικηγόρου Πρέβεζας, και πληρεξούσιου 
δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη 
µε αρ. πρωτ. 39398/1431/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…  ΘΕΜΑ.   Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 39/2013  απόφασης του Μονοµελούς  
Εφετείου Ιωαννίνων. 
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Στις 17-4-2013  επιδόθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 39/2013  απόφασης  του 
Μονοµελούς Εφετείου Ιωαννίνων , µε την οποία απορρίφθηκε η από 28-4-2012 έφεση της Περιφέρειας 
Ηπείρου κατά της υπ΄αριθ. 427/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.  
Με την ανωτέρω απόφαση  αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής 
διαδόχου της  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, να καταβάλλει στην Μαρία Σταµουλάκη -
Καπλάνη , δικηγόρο, νοµική σύµβουλο της Π.Ε.  Πρέβεζας το συνολικό ποσό των 52.703 ευρώ µε το 
νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση.    
Με την ως άνω δικαστική απόφαση κρίθηκε ότι όχι ορθά  οι δικηγόροι των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, διαφοροποιούνται µισθολογικά µε το ν. 3274/2004 σε σχέση µε τους συναδέλφους 
δικηγόρους των ΟΤΑ Α Βαθµού (∆ήµων)  και αυτό γιατί οι δικηγόροι της Ν.Α. έχουν τα ίδια τυπικά 
προσόντα µε τους δικηγόρους των ∆ήµων και εκτελούν τουλάχιστον τα ίδια  καθήκοντα  που κατά 
περιεχόµενο ταυτίζονται µε τα καθήκοντα των δικηγόρων των ∆ήµων και παρέχουν τις ίδιες , σε κάθε 
δε περίπτωση ουσιωδώς όµοιες υπηρεσίες υπό ουσιωδώς όµοιες µε εκείνους συνθήκες. 
 Από την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα και από όλα τα έγγραφα που προσκοµίσθηκαν στο ∆ικαστήριο 
αποδεικνύεται ότι…. ο όγκος και η επιστηµονική ποιότητα της εργασίας της ενάγουσας που παρέχει τις 
υπηρεσίες της ως δικηγόρος   σε ΟΤΑ β΄ βαθµού , όχι µόνο δεν υπολείπεται , αλλά αντίθετα υπερβαίνει 
την αντίστοιχη των δικηγόρων που απασχολούνται στους ΟΤΑ ά βαθµού. Εξ άλλου το νοµικό  
αντικείµενο των υποθέσεων που χειρίζεται η ενάγουσα είναι, εξ ίσου περίπλοκο και εξειδικευµένο µε 
εκείνο που χειρίζονται οι δικηγόροι των ∆ήµων και όπως προαναφέρθηκε , τα καθήκοντα των 
τελευταίων δεν υπερτερούν σε κανένα σηµείο (ποιοτικό, ποσοτικό) των αντιστοίχων των ∆ικηγόρων 
των Ν.Α.  και συγκεκριµένα της Ν.Α. Πρέβεζας. 
Η µισθολογική διαφοροποίηση των δικηγόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραβιάζει την 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγµατος) , την αρχή της  ίσης 
αµοιβής των εργαζοµένων για την ίδια εργασία( άρθρο 22 του Συντάγµατος) αλλά και τις διατάξεις του 
Κώδικα των ∆ικηγόρων. Η διαφορετική µισθολογική µεταχείριση της ενάγουσας εµφανίζεται 
αυθαίρετη και αδικαιολόγητη και έτσι αποτελεί δυσµενή και άνιση διάκριση σε βάρος της ενάγουσας 
σε σύγκριση µε τους δικηγόρους των δήµων, αντίκειται δε ευθέως στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 
του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια και προς αποκατάσταση της ανισότητας , τυγχάνει αµέσως 
εφαρµοστέα , χωρίς διάκριση  και στην περίπτωση της ενάγουσας η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 ν. 
3274/2004 κατά την οποία το εναγόµενο πρέπει να καταβάλει…..’’. 
Εξάλλου µε την αριθ. 587/2011 απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου κρίθηκε, «ότι 
υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων η συνδροµή των λόγων για την εφαρµογή της αρχής της 
ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια η επέκταση της ρύθµισης  του άρθρου… και 
σε άλλη κατηγορία δικηγόρων προυποθέτει τη διαπίστωση ,ότι η προσφορά εργασίας τους,  προς το 
νοµικό πρόσωπο, είναι ίση ποιοτικά και ποσοτικά προς την εργασία των δικηγόρων των δήµων και 
παρέχεται υπό ουσιωδώς όµοιες µε εκείνους συνθήκες». 
Σύµφωνα µε τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν , άποψή µου είναι να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της 
αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Ιωαννίνων , όπως 
άλλωστε οµόφωνα  αποφάσισε και η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής επί οµοίας 
περιπτώσεως µε την αριθ. 1214/2011 απόφασή της για τους παρακάτω λόγους. 
Α) Έχει ήδη επιλυθεί  το νοµικό ζήτηµα µε την αριθ. 587/2011 απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου 
του Αρείου Πάγου ( άρθρο 176 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) 
Β) Ο ίδιος ο νοµοθέτης αναγνώρισε µε το Πρόγραµµα  Καλλικράτης, την ανάγκη της ίσης µεταχείρισης 
των δικηγόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθµού), ορίζοντας στο άρθρο 244 του Ν. 
3852/2010 , ότι για τις αµοιβές των δικηγόρων εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 166 του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.  
Γ) Αν ασκηθεί ένδικο µέσο , θα απορριφθεί µετά βεβαιότητας, δεδοµένου ότι στην προκείµενη 
περίπτωση είναι αδικαιολόγητη η µισθολογική διαφοροποίηση και υπάρχει πάγια νοµολογία των 
δικαστηρίων για το θέµα αυτό. Η Περιφέρεια θα εµπλακεί σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και οι 
δικηγόροι θα πρέπει να αναµείνουν την έκδοση αµετακλήτων  αποφάσεων , την ίδια ώρα που 
συνάδελφοί τους που δικαιώθηκαν δικαστικά αλλά και οι δικηγόροι των ∆ήµων , έχουν αµειφθεί µε 
άλλα ποσά. Η Περιφέρεια δε ,θα επιβαρυνθεί µε πρόσθετα ποσά καθώς θα πρέπει να καταβάλει τους  
νόµιµους τόκους συν τη δικαστική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 
                                                                              Πρέβεζα       24-4-2013 
                                                                   Ο Γνωµατεύσας ∆ικηγόρος 
         Θωµάς Γεωργίου 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε τη µη 
άσκηση ενδίκων µέσων, κατά της αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς  Εφετείου Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Πρέβεζας). 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/469/30-04-2013) 

Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς  
Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία απορρίφθηκε η από 28-04-2012 έφεση της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Πρέβεζας), ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Πρέβεζας, κατά της υπ΄ αριθ. 427/2011 απόφασης 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 24-
04-2013 γνωµοδότηση του Θωµά Γεωργίου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ανωτέρω υπό στ. 7), στην οποία αναφέρεται ειδικότερα ότι: «….άποψή µου είναι να µην ασκηθεί το 
ένδικο µέσο της αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
Ιωαννίνων , όπως άλλωστε οµόφωνα  αποφάσισε και η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
επί οµοίας περιπτώσεως µε την αριθ. 1214/2011 απόφασή της για τους παρακάτω λόγους. 
Α) Έχει ήδη επιλυθεί  το νοµικό ζήτηµα µε την αριθ. 587/2011 απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου 
του Αρείου Πάγου (άρθρο 176 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
Β) Ο ίδιος ο νοµοθέτης αναγνώρισε µε το Πρόγραµµα  Καλλικράτης, την ανάγκη της ίσης µεταχείρισης 
των δικηγόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθµού), ορίζοντας στο άρθρο 244 του Ν. 
3852/2010 , ότι για τις αµοιβές των δικηγόρων εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 166 του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.  
Γ) Αν ασκηθεί ένδικο µέσο , θα απορριφθεί µετά βεβαιότητας, δεδοµένου ότι στην προκείµενη 
περίπτωση είναι αδικαιολόγητη η µισθολογική διαφοροποίηση και υπάρχει πάγια νοµολογία των 
δικαστηρίων για το θέµα αυτό. Η Περιφέρεια θα εµπλακεί σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και οι 
δικηγόροι θα πρέπει να αναµείνουν την έκδοση αµετακλήτων  αποφάσεων, την ίδια ώρα που 
συνάδελφοί τους που δικαιώθηκαν δικαστικά αλλά και οι δικηγόροι των ∆ήµων , έχουν αµειφθεί µε 
άλλα ποσά. Η Περιφέρεια δε ,θα επιβαρυνθεί µε πρόσθετα ποσά καθώς θα πρέπει να καταβάλει τους  
νόµιµους τόκους συν τη δικαστική δαπάνη που θα απαιτηθεί. ….». 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε Αποχέτευση ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας» προϋπολογισµού € 31.200,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/246/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από  πόρους του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του Φορέα 071 και 
ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικών κατονοµαζοµένων»), µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2366/419/06-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21357/417/06-03-2013  
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 38373/735/23-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38550/1381/23-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της από 16-04-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του παραπάνω 
έργου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «….. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο 
των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί πλην του κ. Ντέλλου ∆ηµήτριου 
Ε.∆.Ε. επειδή : «Η εγγύηση συµµετοχής της διαγωνιζόµενης εταιρείας η οποία παρέχεται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ∆εν αναφέρει την σαφή παραίτηση του εγγυητή από την 
ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής 
του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ 
εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν.3669/08 9Κ∆Ε). Όπως ρητά αναφέρεται στο 15.2 του άρθρου 15 της 
διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού», αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές 
και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η 
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν 
να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν υποβλήθηκε 
καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε Αποχέτευση ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας»  µειοδότης είναι  η εταιρεία   Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. µε έκπτωση 36%  µε 
προσφερόµενο ποσό 19.968,00 ( µε Φ.Π.Α.) Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά   της  εταιρείας   Β. 
Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.   συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ 
΄αυτήν.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/470/30-04-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε Αποχέτευση ∆ήµου Ηγουµενίτσας» 
προϋπολογισµού € 31.200,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, και αφού απορρίφθηκε η προσφορά του Ντέλλου ∆ηµήτριου Ε.∆.Ε., σύµφωνα 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/08 Κ∆Ε και της παρ. 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης 
του διαγωνισµού, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µε έκπτωση 36% και µε προσφερόµενο ποσό € 19.968,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Β. Καπρινιώτης & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά 
του µειοδότη (3%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά 
του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Ε.∆. 

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην 
Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
85.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 35981/1668/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 81.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37270/705/19-04-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37623/1357/19-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21974/427/08-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/471/30-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 37270/705/19-04-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
21974/427/08-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 
µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 35980/1667/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 76.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37275/707/19-04-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37625/1358/19-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21980/428/08-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/472/30-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου 
Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 37275/707/19-04-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
21980/428/08-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην 
Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 
µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 35979/1666/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37274/706/19-04-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37626/1359/19-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 20852/409/05-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/473/30-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου 
Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 37274/706/19-04-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
20852/409/05-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.   

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παρεµβάσεις 
βελτίωσης στο επαρχιακό δίκτυο στο Τ.∆. Κεραµίτσας ∆ήµου Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 14.937,00 µε ΦΠΑ. 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38646/740/23-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 39768/1442/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ 
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ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους πόρους 
του Προϋπολογισµού Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση 
λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρονται 
ειδικότερα τα εξής: « … Στο επαρχιακό δίκτυο στα  όρια του Τ.∆. Κεραµίτσας , υπάρχει 
άµεση ανάγκη για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης. Οι εργασίες περιλαµβάνουν 
εργασίες διάνοιξης, αποκατάστασης τεχνικού επί της επαρχιακής  οδού (4) και άρσης των 
καταπτώσεων. (Τα σηµεία των επεµβάσεων αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ). Ο 
προϋπολογισµός αυτών των εργασιών σύµφωνα µε την µελέτη που επισυνάπτεται 
ανέρχεται στο ποσό των 14.937,00 (µε Φ.Π.Α.).  ( χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%) . 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους της  Π. Ε. Θεσπρωτίας. Επειδή οι εργασίες 
αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί  επικείµενοι κίνδυνοι για τους 
διερχόµενους και θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για διενέργεια 
δηµοπρασίας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 28 
παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση 
του έργου:   ¨ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Τ.∆. 
ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ¨   ποσού 14.937,00 €  που θα βαρύνει Πιστώσεις 
από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 
9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον  Κόντη Πέτρο του 
Αθανάσιου Εµπειροτέχνη που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση ότι το 
έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης....». Στην 
Τεχνική Περιγραφή της µελέτης του έργου αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: «…. Για την 
αποκατάσταση της διέλευσης των οχηµάτων  στο επαρχιακό δίκτυο  στα  όρια  του Τ.∆. 
Κεραµίτσας , απαιτείται και η άµεση άρση των καταπτώσεων στον δρόµο  οι οποίες 
δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Απαιτείται άµεση αποκατάσταση ζηµιάς σε τεχνικό το 
οποίο βρίσκεται επί  της επαρχιακής  οδού (4) προς Κεραµίτσα και σε απόσταση 100µ. 
περίπου από τη διασταύρωση  προς  τον συνοικισµό Πρέσπα , το τεχνικό έχει υποστεί 
σοβαρές ζηµιές στη βάση του µε κίνδυνο να καταρρεύσει, θα γίνουν εργασίες 
αποκατάστασης στη βάση καθώς και επίχωση στα σηµεία κοντά στο οδόστρωµα τα οποία 
έχουν υποχωρήσει. Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες διάνοιξης σε κλειστή στροφή επί της 
επαρχιακής οδού (4) στη θέση δέντρα µήκους 140 µ. περίπου και πλάτος 3 µ. καθότι είναι 
δύσκολη η ορατότητα στο συγκεκριµένο σηµείο για τα διερχόµενα αυτοκίνητα και 
παράλληλα σε κάθε  νεροποντή  παρουσιάζεται  το φαινόµενο  να  λιµνάζουν  τα  όµβρια  
ύδατα υπερκαλύπτοντας  το οδόστρωµα µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνει η κυκλοφορία των 
οχηµάτων. ..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας 
Στέφανος δήλωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις των εκπρόσωπων της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για τις απευθείας αναθέσεις, όπως έχουν 
διατυπωθεί σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. Ειδικά επί του συγκεκριµένου θέµατος, 
συµφωνούµε, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και του "επείγοντος" του έργου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/474/30-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Παρεµβάσεις βελτίωσης στο επαρχιακό δίκτυο στο Τ.∆. Κεραµίτσας ∆ήµου Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 14.937,00 µε ΦΠΑ (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%), που θα βαρύνει 
πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού της  Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και 
του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), βάσει της µελέτης 
που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 38643/739/23-04-2013 
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Κόντη Πέτρο του Αθανάσιου Εµπειροτέχνη, 
που δραστηριοποιείται στην περιοχή, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί 
εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 
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176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 
παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 

επειδή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της µελέτης του έργου (ανωτέρω υπό στ. 6), κρίνεται άµεση και 
επείγουσα, για να αρθούν σοβαροί επικείµενοι κίνδυνοι για τους διερχόµενους οδηγούς και 
οχήµατα. 

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου 
γραφείου µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µέχρι σήµερα. καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15983/325/19-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 17122/636/22-02-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλεται το υπ’ αριθµ. 8/2012 Πρακτικό (Θέµα 2ο) του Συµβουλίου Τεχνικών Έργων 
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της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την εισήγηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας, σχετικά µε το 
θέµα. 

7. Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα {υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 30189/1065/02-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 30565/1090/03-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε., (συσχετισµένο 
µε το ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 15983/325/19-02-2013 έγγραφο)}, µε θέµα «Ιστορικό για τη 
µελέτη “Υδροδότηση Νοµού Θεσπρωτίας”». 

8. Το αριθµ. πρωτ. 4226/16-04-2013 έγγραφο του ∆ήµου Φιλιατών, µε θέµα: «Μελέτη 
ύδρευσης Νοµού Θεσπρωτίας”» (έγγραφο συνηµµένο στον ανωτέρω φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε., συσχετισµένο µε τα αριθµ. πρωτ. 15983/325/19-02-2013 & 
30189/1065/02-04-2013 έγγραφα). 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για παροχή γνωµοδότησης. Το µέλος της Επιτροπής, κ. Στέφανος 
Ζούµπας, αφού τόνισε τη διαφωνία του µε το θέµα κατ’ ουσία, δήλωσε ότι συµφωνεί µε τη 
διαβίβαση του θέµατος στο Τ.Σ.∆.Ε. για παροχή γνωµοδότησης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/475/30-04-2013) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 4ου Συγκριτικού Πίνακα 
υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές 
Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» και  

− Αναπέµπει το θέµα στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για παροχή γνωµοδότησης επί της διαδικασίας και της έγκρισης του 4ου Συγκριτικού 
Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από 
πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. 
ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.», ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη 
άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης, 

διαβιβάζοντας στο Τ.Σ.∆.Ε./Π.Η., τον φάκελο του θέµατος {όπως υποβλήθηκε µε το αρ. 
πρωτ. 15983/325/19-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(µε συνηµµένα: το αριθµ. 8/2012 Πρακτικό (Θέµα 2ο) του Τ.Σ.∆.Ε. της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
την εισήγηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και τον ΣΠ), την αριθµ. πρωτ. 
30189/1065/02-04-2013 σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και το αριθµ. πρωτ. 4226/16-04-2013 σχετικό έγγραφο του ∆ήµου Φιλιατών}.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί 
κατ’ ουσία µε το θέµα, δεδοµένου ότι έπρεπε να γίνει νέα εργολαβία για τη σύνταξη της 
µελέτης, ο προϋπολογισµός της οποίας δεν µπορεί να αυξάνεται κατά τόσο µεγάλο ποσό 
µε τον Συγκριτικό 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον 
έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου 
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 18.816,94 
µε ΦΠΑ και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 38460/1307/23-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
38599/1383/23-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και των όρων της αριθµ. 
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5/2012 διακήρυξης, έχοντας υπόψη το υπ΄ αρ. πρωτ. 2882/18-4-2013 έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/476/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη 
τιµή, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 
18.816,94 µε ΦΠΑ (ήτοι € 16.652,16 πλέον 13% ΦΠΑ: € 2.164,78), σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879α) έτους 2013. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 38460/1307/23-
04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 35ο 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 39113/1333/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
39155/1422/24-04-2013 στον φάκελο 6/2013 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 14/477/30-04-2013) 
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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 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 200,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια  1000 συριγγών  για την ολοκλήρωση 
του προγράµµατος του αντιφυµατικού εµβολιασµού στα σχολεία, για την ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Θεσπρωτίας. (Φορέας 072 και K.A.E 1211α). 

2. ∆απάνη συνολικού ποσού 862,00 € α) για φωτοτυπίες (σχέδια κ.λ.π)  ποσό 116,00 € και 
β) για αντίγραφα µελέτης (Είσοδος Πόλης Ηγουµενίτσας)  ποσό  746,00 € της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και Κ.Α.Ε 0843). 

...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής 
Αντίστασης κατά του ναζισµού και του Φασισµού και των εκδηλώσεων 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
39597/1342/24-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39640/1434/25-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τον 
εορτασµό των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του 
φασισµού και των εκδηλώσεων µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στις 9 και 19 Μαΐου 2013 αντίστοιχα. Οι δαπάνες 
συνολικού ποσού € 200,00 µε ΦΠΑ, περιλαµβάνουν την αγορά στεφάνων και λοιπές 
δαπάνες που αφορούν τις εκδηλώσεις. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/478/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 200,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την κάλυψη 
διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. στεφάνων) για τη διοργάνωση του 
εορτασµού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του 
φασισµού και των εκδηλώσεων µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στις 9 και 19 Μαΐου 2013 αντίστοιχα. 

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

...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 105 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση συµπληρωµατικών δαπανών, για τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας στη συνδιοργάνωση του  ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 
(αριθµ. 7/173/22-02-2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής).  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 7/173/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: α) η συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση, 
µε το Αθλητικό Σωµατείο ΕΡΜΗΣ της Ηγουµενίτσας και την Ελληνική Οµοσπονδία 
Πετοσφαίρισης, του ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών, στην Ηγουµενίτσα, στις 16 
Φεβρουαρίου 2013 και β) η δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
(Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845), για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας στη διοργάνωση, που περιλαµβάνει τη µεταφορά αθλητριών, την ηχητική 
κάλυψη και την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το µε αρ. πρωτ. 39700/1347/25-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
39764/1441/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «Παρακαλούµε  για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 10.579,01 € που 
αφορά τα έξοδα συνδιοργάνωσης του ALL STAR GAME στο ΒΟΛΕΫ Γυναικών, που 
πραγµατοποιήθηκε στην Ηγουµενίτσα στις 16-02-2013 και τα οποία έχουν ως εξής: - 
∆απάνη µεταφοράς εξοπλισµού γυµναστηρίου από την Αθήνα στην Ηγουµενίτσα και το 
αντίστροφο, ποσό 1.999,99 € - ∆απάνη παράθεσης γευµάτων, ποσό 4.437,02 € - ∆απάνη 
διανυκτέρευσης αθλητριών, ποσό 4.142,00 €. Οι παραπάνω δαπάνες δεν είχαν υποβληθεί 
στην επιτροπή σας προς έγκριση διότι δεν υπήρχε επαρκής πίστωση στο αρχικά 
προϋπολογισθέν ποσό του αντίστοιχου Κ.Α. Εξόδων (0845),το οποίο ωστόσο αυξήθηκε µε 
την εγκριθείσα 1η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0845..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/479/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη συµπληρωµατική δαπάνη συνολικού ποσού € 10.579,01 σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0845) έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, για την κάλυψη των εξόδων 
συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση, µε το Αθλητικό Σωµατείο ΕΡΜΗΣ της 
Ηγουµενίτσας και την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης, του ALL STAR GAME στο 
VOLLEY Γυναικών, που πραγµατοποιήθηκε στην Ηγουµενίτσα, στις 16 Φεβρουαρίου 2013 
και η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 7/173/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ως εξής: 

1. ∆απάνη ποσού € 1.999,99 για τη µεταφορά εξοπλισµού γυµναστηρίου από την Αθήνα 
στην Ηγουµενίτσα και το αντίστροφο,  

2. ∆απάνη ποσού € 4.437,02 για την παράθεση γευµάτων και 

3. ∆απάνη ποσού € 4.142,00 για τη διανυκτέρευση αθλητριών. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος Ζούµπας, µε εξής σκεπτικό: «είχαµε 
συµφωνήσει, στην αριθµ. 7/173/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και 
στη συµµετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης του 
θέµατος, και στη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 που είχε ζητηθεί µε τη σχετική 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη. Άρα, ότι ζητήθηκε δόθηκε, και δεν µπορούµε 
εκ των υστέρων να συµφωνήσουµε σε συµπληρωµατικές δαπάνες, δεδοµένου ότι στην 
αρχική εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, δεν υπήρχε καµία αναφορά ότι η 
δαπάνη θα ήταν µεγαλύτερη.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής. 
...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για τη µεταφορά αδρανών για βελτίωση 
οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, που 
εκτελέστηκαν µε µηχάνηµα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 36302/1625/17-04-2013 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 13/418/19-04-2013 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.      

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Την αριθµ. 13/418/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Σοκόλη Παναγιώτη, της εκτέλεσης του έργου της µεταφοράς αδρανών για βελτίωση 
οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, από 15-04-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 36302/1625/17-04-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε 
ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Ανατρεπόµενο Φορτηγό), που 
απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
39494/1710/25-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39648/1436/25-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, του έργου της µεταφοράς αδρανών για βελτίωση οδοποιίας 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, από 15-04-2013, σύµφωνα 
µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/480/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 4.317,30 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0814 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την πληρωµή 
εργασιών για τη µεταφορά αδρανών για βελτίωση οδοποιίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω 
έντονων καιρικών φαινόµενων, που εκτέλεσε ο Σοκόλης Παναγιώτης µε το αριθµ. ΕΚΒ 4864 
Μ.Ε., από 15 έως 24-04-2013 (ήτοι: 54 ώρες εργασίας Χ € 65,00 / ανά ώρα = € 3.510,00 Χ 
23% ΦΠΑ), και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα 
τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Ανατρεπόµενο Φορτηγό), που απαιτούνταν για την 
άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, σύµφωνα µε την αριθµ. 36302/1625/17-
04-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 13/418/19-04-2013 
απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα 
του Παπαδόπουλου Γεωργίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και 
κάρτες καυσαερίων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 
39738/1723/25-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39806/1447/26-04-2013 
στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
ποσού 36,00 € για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων. Το ένταλµα θα εκδοθεί, και θα έχει ηµεροµηνία 
απόδοσης την 30-06-2013. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/481/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 36,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2013 για την έκδοση του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά 
στον έλεγχο οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες 
καυσαερίων. Το ένταλµα θα έχει ηµεροµηνία απόδοσης την 30-06-2013. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/17-04-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την 
οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και 
γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της 
γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 10.000,00 µε 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων 
και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’).  

7. Την αριθµ. 5/101/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, για την 
επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του έργου του θέµατος, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 8556/81/28-01-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας. 

8. Την αριθµ. 10/306/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-03-
2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, στην περαιτέρω διαδικασία 
αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.», β) «ΕΤΑΝΑΜ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και γ) «Comitech Α.Ε.» επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) για κάθε συµµετέχουσα 
εταιρεία: α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.»= 94,92 β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» =100 και γ) 
«Comitech Α.Ε.»= 95,86. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37595/291/19-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 37904/1367/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό ΙΙΙ/17-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό ΙΙΙ που αφορά την 
αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του 
έργου INTERREG "∆ιαχείριση, Οικονοµική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης 
στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: Creation of an 
identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy" και τη κατακύρωση του 
έργου στην εταιρία ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ έναντι του συνολικού ποσού των εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ 9.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α) και παρακαλούµε για 
την έγκρισή του.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/482/30-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/17-04-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα 
υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-
2013, προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, 
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σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα, έλεγχο και 
βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.», 
β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και γ) «Comitech Α.Ε.», οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές στο 
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει των Πρακτικών Ι/26-02-2013 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/06-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 10/306/26-03-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κατέγραψε και κατέταξε τις προσφορές στους σχετικούς 
πίνακες, σύµφωνα µε τους οποίους και µε τον τύπο της διακήρυξης, ο συνολικός βαθµός της 
Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία είναι: α) «Koskinas 
consulting Ε.Π.Ε.»: ΣΒΟΠ=(6.500,00/6.500,00)*100=100, β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»: ΣΒΟΠ = 
(6.500,00/7.723,58)*100=84,16 και γ) «Comitech Α.Ε.»: ΣΒΟΠ=(6.500,00/6.500,00)*100=100  

ενώ ο Τελικός Βαθµός, σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης {ΒΤΑ =(ΣΒΤΠ*0,80) + 
(ΣΒΟΠ*0,20)} για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία είναι: α) «Koskinas consulting Ε.Π.Ε.»: ΒΤΑ= 
94,92*0,80 + 100*0,20= 95,94 β) «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»: 100*0,80 + 84,16*0,20= 96,83 και 
γ) «Comitech Α.Ε.»: ΒΤΑ= 95,86*0,80 + 100*0,20=96,69.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς της 
εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», είναι η πιο συµφέρουσα, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 9.500,00 € (µε ΦΠΑ), και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης, και οµόφωνα εισηγείται 
την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ανωτέρω εταιρεία, έναντι του συνολικού ποσού των 
9.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης τη 
συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την 
οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 
για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», 
στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
10.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/26-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής), ΙΙ/06-03-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/17-04-2013 
(έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επειδή η προσφορά 
της, που βαθµολογήθηκε µε συνολική Βαθµολογία Τελικής Αξιολόγησης (ΒΤΑ) = 96,83 είναι η 
συµφερότερη, δεδοµένου ότι προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά καλύπτει πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές, 
και βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό (ΣΒΤΠ) = 100, η δε οικονοµική της προσφορά, ποσού 
€ 9.500,00 µε ΦΠΑ, που βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό (ΣΒΟΠ) = 84,16 είναι η πιο 
συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την 
οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης του έργου «GrItCUZINE 
Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την 
προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
10.000,00 µε ΦΠΑ, µε τιµή προσφοράς € 7.723,58 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
ήτοι συνολικό ποσό € 9.500,00 µε ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
5/101/05-02-2013 και 10/306/26-03-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε το 
σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
«……. η οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη 
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συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική 
της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν 
υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη 
διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 
...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
  Στην Άρτα στις 17-04-2013, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Eπιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  

προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 

5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία 

αποτελείται από τους κατωτέρω : 

1. Γρύλλια Μαρία, Πρόεδρος 

2. Μιλτιάδους Γεώργιο,  µέλος  

3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος, 

άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας, προκειµένου να προβούν στο άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών των τριών (3) ενδιαφεροµένων εταιριών που πέρασαν επιτυχώς την 

πρώτη φάση της αριθµ. οικ. 15982/146 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. 

Άρτας µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή 

αναδόχου του έργου: «∆ιαχείριση, Οικονοµική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης 

στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: Creation of an 

identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy». 

Η επιτροπή σε συνέχεια των αριθµ. Ι/26-02-2013 πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) 

και ΙΙ/06-03-2013 πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) τα οποία εγκρίθηκαν µε την 

αριθµ. 10/306/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, απουσία εκπροσώπων από τις τρεις (3) 

ενδιαφερόµενες εταιρίες και κατέγραψε τα αποτελέσµατα στους παρακάτω πίνακες:    

 
Α/Α ΟΝ/ΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Αναφορές 
Προόδου 
Έργου 

Αναφορές 
Προόδου 

οικονοµικού 
αντικειµένου του 

έργου 

Οργάνωση 
συνάντησης 
στην Άρτα 

1. Koskinas 
Consulting ΑΕ 

3.900,00 € 
(κόστος χωρίς Φ.Π.Α.) 

2.600,00 € 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
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2. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ 4.878,00 € 
(κόστος χωρίς Φ.Π.Α.) 

2.845,58 € 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
3.  Comitech ΑΕ 4.000,00 € 

(κόστος χωρίς Φ.Π.Α.) 
2.500,00 € 

(κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Koskinas 

Consulting 

ΑΕ 

ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ 

ΟΤΑ 
Comitech ΑΕ 

Αµοιβή Αναδόχου (µη 

συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) 

6.500,00 € 7.723,58 € 6.500,00 € 

Αµοιβή Αναδόχου 

(συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) 

7.995,00 € 9.500,00 € 7.995,00 € 

 

         Οι οικονοµικές προσφορές και η τελική βαθµολογία και κατάταξή τους φαίνεται µε βάση 

τον παρακάτω τύπο και πίνακα : 

     Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται από τον 

τύπο:        

                            ΟΠmin 

ΣΒΟΠ=  --------------------------- x 100. 
        ΟΠ 

Συµπερασµατικά, για την εταιρία: 

• Koskinas Consulting ΑΕ ισχύει ΣΒΟΠ=(6.500,00/6.500,00)*100= 100 

• ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ισχύει ΣΒΟΠ=(6.500,00/7.723,58)*100= 84,16  

• Comitech Α.Ε ισχύει ΣΒΟΠ=(6.500,00/6.500,00)*100= 100  

Σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης ΒΤΑ =(ΣΒΤΠ*0,80) + (ΣΒΟΠ*0,20) για την 

εταιρία: 

• Koskinas Consulting ΑΕ ισχύει ΒΤΑ= 94,92*0,80 + 100*0,20= 95,94 

• ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ισχύει ΒΤΑ= 100*0,80 + 84,16*0,20= 96,83 

• Comitech ΑΕ ισχύει ΒΤΑ= 95,86*0,80 + 100*0,20=96,69 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς της εταιρείας ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ είναι 

η πιο συµφέρουσα σε σχέση µε αυτές των εταιριών Koskinas Consulting ΑΕ και Comitech 

Α.Ε, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.500,00 € (µε ΦΠΑ), και δεν υπερβαίνει το όριο 

της διακήρυξης (10.000,00 €). 
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Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την 

συµφερότερη προσφορά, τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας(η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη 

στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Άρτας επί πέντε (5) τουλάχιστον 

συνεχείς ηµέρες)  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ» έναντι  του συνολικού ποσού των 9.500,00 

€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 

επιτροπής. 

                                                                                 Άρτα    17/04/2013 

                                                                                   Η Επιτροπή 

                                                          Γρύλλια Μαρία 

   

                                                                                     Μιλτιάδους Γεώργιος 

 

 

                                                     Ψωµάς Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 
3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013, 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». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων 
και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38343/296/23-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
38557/1382/23-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται 
σχέδιο διακήρυξης και αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διενέργεια 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα προσφορά, π/υ 25.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 
όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου "GrItCUZINE - 
Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic 
heritage in the region Greece-Italy". Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα INTERREG 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, Άξονας 3, Μέτρο 3.1 και η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας είναι εταίρος.  Το τεύχος του πρόχειρου διαγωνισµού αναλυτικά περιγράφει 
το αντικείµενο του έργου και συνάδει µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
Επισηµαίνεται ότι ο διαγωνισµός αυτός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
του έργου GrItCUZINE.   Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου θα υλοποιήσει τις κάτωθι 
δράσεις: 1. ∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής 
Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας 2. Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών 
γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία 3. ∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού 
Γαστρονοµίας. Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και 
συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «3.1-Research & Documentation of Local 
traditional Gastronomy», «3.2-Research & Documentation of the historical culture related 
to gastronomy and the history of each partner» και «3.3-Development of Common 
Gastronomy Dictionary» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 
2012ΕΠ31880048 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του προγράµµατος INTERREG 
2007-2013 ¨ GrItCUZINE ¨ Περιφέρεια Ηπείρου»..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/483/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για 
την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 
όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 
75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 
17/74/17-10-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
38343/296/23-04-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι ο ως άνω πρόχειρος διαγωνισµός, αφορά σε κονδύλιο του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου GrItCUZINE και ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι 
δράσεις, όπως αυτες περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου:  
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1. ∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής 
Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας.  

2. Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία.  

3. ∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα τις 
επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «3.1-Research & Documentation of Local traditional 
Gastronomy», «3.2-Research & Documentation of the historical culture related to 
gastronomy and the history of each partner» και «3.3-Development of Common 
Gastronomy Dictionary» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 
2012ΕΠ31880048 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του προγράµµατος 
INTERREG 2007-2013 ¨ GrItCUZINE ¨ Περιφέρεια Ηπείρου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη 
σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η 
οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη 
συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την 
πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων για υποδεέστερες 
δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού, που 
έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 

....................................................................................................................................................  
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη 
ασφάλισης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι”», 
προϋπολογισµού € 1.500,00 µε ΦΠΑ.      

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 926/18-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
37910/1368/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να προωθηθεί το έργο «Βελτίωση – 
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ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.718,00 m 

περίπου), για ένταξη στο ΕΣΠΑ, για το οποίο υπάρχει µελέτη που συντάχθηκε 

από ιδιωτικό µελετητικό Γραφείο, πρέπει να συνταχθεί µελέτη ασφάλισης ώστε το 

έργο να αποκτήσει ωριµότητα. Για το σκοπό αυτό στο πρόγραµµα των ΚΑΠ 2013 

είναι ενταγµένο το έργο «Μελέτη ασφάλισης δρόµου Περάνθη - Κοµπότι». Η 

δαπάνη των εργασιών εκτιµήθηκε στο ποσό των 1.500,00 €. Ο Τοπογράφος 

Μηχανικός Αλέξανδρος Τσόλης, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και 

την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε 

αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 1.425,23 €. Παρακαλούµε για την έγκριση 

ανάθεσης των εργασιών αυτών στον παραπάνω Τοπογράφο Μηχανικό.». Στο 
συµπληρωµατικό, αριθµ. πρωτ. 970/23-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38323/1378/23-04-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των 

παραπάνω σχετικών εγγράφων µας και της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαµε, 

σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας ζητά την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών 

των έργων του θέµατος λόγω του κατεπείγοντος αυτών, δεδοµένου ότι στο 

πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 -2013», η Υπηρεσία µας 

προτείνει την ένταξη του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - 

Κοµπότι». Προκειµένου η πρόταση που υποβλήθηκε από την ΠΕ Άρτας να είναι 

πλήρης και ώριµη απαιτείται µελέτη ασφάλισης και γεωλογική µελέτη. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/484/30-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Μελέτη ασφάλισης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - 
Κοµπότι”», προϋπολογισµού € 1.500,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου των 
ΚΑΠ 2013 της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ασφάλισης δρόµου Περάνθη - Κοµπότι», στον Τοπογράφο 
Μηχανικό Αλέξανδρο Τσόλη, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική 
υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή € 1.425,23 µε ΦΠΑ, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, επειδή η εκτέλεση του 
έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 -2013», 
υποβλήθηκε από την Π.Ε. Άρτας, πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.718,00 m περίπου), 
πρόταση η οποία, για να είναι πλήρης και ώριµη απαιτείται µελέτη ασφάλισης του έργου. 

� Μειοψηφεί τα µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του έργου του θέµατος, το οποίο έπρεπε να εκτελεσθεί 
από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 124 - 

των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που 
να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαµβάνουν την 
εκπόνηση των µελετών, και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται 
ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους 
κατασκευής των έργων. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη 
γεωλογικής µελέτης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - 
Κοµπότι”», προϋπολογισµού € 2.000,00 µε ΦΠΑ.      

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 927/18-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
37912/1369/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να προωθηθεί το έργο «Βελτίωση – 
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ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.718,00 m 

περίπου), για ένταξη στο ΕΣΠΑ, για το οποίο υπάρχει µελέτη που συντάχθηκε 

από ιδιωτικό µελετητικό Γραφείο, πρέπει να συνταχθεί γεωλογική µελέτη ώστε το 

έργο να αποκτήσει ωριµότητα. Για το σκοπό αυτό στο πρόγραµµα 

«Έργων/µελετών χρηµατοδοτούµενων από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας 

και µεταβίβασης αυτοκινήτων 2013» είναι ενταγµένο το έργο «Γεωλογικές 

έρευνες και γεωτεχνικές εργασίες για την αντιµετώπιση κατολοσθητικών 

φαινοµένων ΠΕ Άρτας». Η δαπάνη των εργασιών εκτιµήθηκε στο ποσό των 

2.000,00 €. Ο Γεωλόγος Άγγελος Μπόυγας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη 

εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές 

άµεσα και µε αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 2.000,00 €. Παρακαλούµε 

για την έγκριση ανάθεσης των εργασιών αυτών στον παραπάνω Γεωλόγο». Στο 
συµπληρωµατικό, αριθµ. πρωτ. 970/23-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38323/1378/23-04-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των 

παραπάνω σχετικών εγγράφων µας και της τηλεφωνικής επικοινωνίας που 

είχαµε, σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας ζητά την απ’ ευθείας ανάθεση των 

εργασιών των έργων του θέµατος λόγω του κατεπείγοντος αυτών, δεδοµένου ότι 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 -2013», η Υπηρεσία µας 

προτείνει την ένταξη του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - 

Κοµπότι». Προκειµένου η πρόταση που υποβλήθηκε από την ΠΕ Άρτας να είναι 

πλήρης και ώριµη απαιτείται µελέτη ασφάλισης και γεωλογική µελέτη. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/485/30-04-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης για το έργο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη 
- Κοµπότι”», προϋπολογισµού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
«Γεωλογικές έρευνες και γεωτεχνικές εργασίες για την αντιµετώπιση κατολοσθητικών 
φαινοµένων ΠΕ Άρτας», του προγράµµατος «Έργων/µελετών χρηµατοδοτούµενων από 
πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και µεταβίβασης αυτοκινήτων 2013», στον Γεωλόγο 
Άγγελο Μπόυγα, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, 
δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή € 2.000,00 µε ΦΠΑ, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 
4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, επειδή η εκτέλεση του 
έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 -2013», 
υποβλήθηκε από την Π.Ε. Άρτας, πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.718,00 m περίπου), 
πρόταση η οποία, για να είναι πλήρης και ώριµη απαιτείται γεωλογική µελέτη του έργου. 
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� Μειοψηφεί τα µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του έργου του θέµατος, το οποίο έπρεπε να εκτελεσθεί 
από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 232/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/17-1-13 Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΖΑ9 (Ορθή Επανάληψη του 
Α∆Α: ΒΕΦΖ7Λ9-060) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά 
άλατος, άρση καταπτώσεων) από 17-01-2013, από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας.      

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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. 
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7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα 
αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, 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 αριθ. πρωτ. 232/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/17-1-13 Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΖΑ9 (Ορθή Επανάληψη του 
Α∆Α: ΒΕΦΖ7Λ9-060) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση 
µίσθωσης, από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων και οχηµάτων 
ιδιωτικής χρήσης για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, 
παγετός, µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 17/01/2013, από έντονα καιρικά 
φαινόµενα. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1672/Φ.300.9/ΜΙΜΟ/22-
04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38209/1375/23-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης, για την πληρωµή 
των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε την συνηµµένη 
κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, του ποσού των 
10.885,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για 
τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων 
καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η συγκεκριµένη 
δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ της ΠΕ Άρτας...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/487/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση, και ιδιοκτησίας, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 10.885,50 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 17-01-2013, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (χιονόπτωση, παγετός, 
µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 232/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/17-1-13 
Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΖΑ9 (Ορθή Επανάληψη του Α∆Α: ΒΕΦΖ7Λ9-060) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση καταπτώσεων, αποχιονισµό, 
καθαρισµό και απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία, µέχρι την παύση των φαινοµένων 
κατολίσθησης, παγετού και χιονόπτωσης, για όσο διάστηµα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και 
για τη µεταφορά άλατος, και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούσαν για την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ως εξής:   

α.α. Ονοµατεπώνυµο Αρ. 
Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 

Εργασίας 
Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

ΜΕ 
95808 

ΜΕ 
106137 

17/01/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 
(καθαρισµός από 
πέτρες, αλάτι λόγω 
παγετού) 

4 

ΜΕ 
106137 

3 

1 Χρήστος Λιόλιος 

ΜΕ 
95808 

18/01/13 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 
(αλάτι λόγω παγετού) 8 

50,00 2.600,00 
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∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 

3 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - 
Μεσόπυργος 

4 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μηλιανά - Γρέβια 

ΜΕ 
95808 

19/01/13 

(καθαρισµός χιονιού και 
αλάτι) 

3 

ΜΕ 
106137 

20/01/13 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 
(αλάτι λόγω παγετού) 

3 

ΜΕ 
106137 

ΜΕ 
95808 

21/01/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 
(καθαρισµός από 
πέτρες, αλάτι λόγω 
παγετού) 

4 

ΜΕ 
95808 

24/01/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος - 
Καλεντίνη (καθαρισµός 
από πέτρες) 

3 

ΜΕ 
106137 

3 

ΜΕ 
95808 

25/01/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Κρανιές - Ξηρόκαµπος 
(καθαρισµός χιονιού και 
αλάτι) 8 

ΜΕ 
95808 26/01/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μηλιανά - Πηγές (άρση 
καταπτώσεων) 

6 

ΜΕ 
88611 

18/01/13 

∆ρόµος Ράµια - 
Μικροσπηλιά - 
Σκοτωµένο - Σγάρα 
(άρση καταπτώσεων, 
καθαρισµός από 
πέτρες) 

8 50,00 400,00 

19/01/13 

∆ρόµος Γέφυρα Τζαρή - 
Μακρύκαµπος Θέση 
Καρκαβελέϊκα (άρση 
καταπτώσεων) 

5 

23/01/13 
∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Λεπιανά (άρση 
καταπτώσεων) 

3 

24/01/13 
∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Γέφυρα Μυλοπαππά 
(άρση καταπτώσεων) 

4 

25/01/13 

∆ρόµος Γέφυρα Τζαρή - 
Μακρύκαµπος - Γέφυρα 
Μυλοπαππά (άρση 
καταπτώσεων) 

9 

2 Κων/νος Ρέντζος 

ΜΕ 
88611 

26/01/13 

∆ρόµος Γέφυρα Τζαρή - 
Μακρύκαµπος Θέση 
Καρκαβελέϊκα (άρση 
καταπτώσεων) 

2 

50,00 1.150,00 

19/01/13 
∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Γέφυρα Μυλοπαππά 
(άρση καταπτώσεων) 

10 

3 
Σωτήρης 
Μάµαλης 

ΜΕ 
50860 

21/01/13 
∆ρόµος Μικροσπηλιά - 
Σκοτωµένο (επίχωση 
δρόµου) 

7 

50,00 850,00 

4 
Κων/νος 
Κασσάρας 

ΜΕ 
50849 

24/01/13 
∆ρόµος Ροδαυγή - 
∆αφνωτή (άρση 
καταπτώσεων) 

4 50,00 200,00 
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5 
Θεόδωρος 
Στέργιος 

ΜΕ 
28971 

22/01/13 
Μπούσης 
(αποµάκρυνση κορµών 
δένδρων) 

4 50,00 200,00 

24/01/13 
∆ρόµος Κρυονέρι - 
Φτέρη (άρση 
καταπτώσεων) 

3 

6 
Νίκος 
Γεργογιάννης 

ΜΕ 
50825 

25/01/13 

∆ρόµος Βαθύκαµπος 
προς Ναζαίους και 
Καλλονή (άρση 
καταπτώσεων) 

8 

50,00 550,00 

26/01/13 10 
7 

∆ηµήτριος 
Αλυµάρας 

ΜΕ 
40024 27/01/13 

∆ρόµος Άνω Αθαµάνιο - 
Σταυρό - Θεοδώριανα 
(καθαρισµός χιονιού) 12 

50,00 1.100,00 

26/01/13 
∆ρόµοςΤετράκωµο - 
Μεσούντα (καθαρισµός 
χιονιού) 

8 

8 Βασίλειος Σίµος 
ΜΕ 
50892 

27/01/13 

∆ρόµος Τετράκωµο - 
Τυµπά - Πέρα 
Καλεντίνη (καθαρισµός 
χιονιού) 

8 

50,00 800,00 

18/01/13 

∆ρόµος Βουργαρέλι - 
Κυψέλη (άρση 
καταπτώσεων, 
καθαρισµός από 
πέτρες) 

7 

19/01/13 

∆ρόµος Καλλονή - 
Ναζαίοι - Βαθύκαµπος 
(άρση καταπτώσεων, 
καθαρισµός από 
πέτρες) 

7 
9 Χρήστος Κατέρος 

ΜΕ 
103808 

26/01/13 
∆ρόµος Άνω Αθαµάνιο - 
Τετράκωµο 
(καθαρισµός χιονιού) 

6 

50,00 1.000,00 

     Σύνολο 8.850,00 
     ΦΠΑ 23% 2.035,50 
     Γενικό Σύνολο 10.885,50 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας, ενώ στην 
τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

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

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 565/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/08-02-13 (Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΗΜΗ (Ορθή Επανάληψη του 
Α∆Α: ΒΕΥΑ7Λ9-∆3Α) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, παγετός, µεταφορά 
άλατος, άρση καταπτώσεων) από 08-02-2013, από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας.      

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 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. 
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7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, 
για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το 
επιβάλλουν.  

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα 
αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, 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 αριθ. πρωτ. 565/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/08-02-13 (Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΗΜΗ (Ορθή Επανάληψη 
του Α∆Α: ΒΕΥΑ7Λ9-∆3Α) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση 
µίσθωσης, από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων και οχηµάτων 
ιδιωτικής χρήσης για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (χιονόπτωση, 
παγετός, µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από 08/02/2013, από έντονα καιρικά 
φαινόµενα. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1673/Φ.300.9/ΜΙΜΟ/22-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38207/1374/23-04-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση 
δαπάνης, για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα 
µε την συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, του 
ποσού των 15.018,30 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στη τιµή περιλαµβάνονται  η 
αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης 
των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ της ΠΕ Άρτας...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/488/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση, και ιδιοκτησίας, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 15.018,30 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 08-02-2013, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (χιονόπτωση, παγετός, 
µεταφορά άλατος, άρση καταπτώσεων) από έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 565/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/08-02-13 
(Α∆Α: ΒΕΑ87Λ9-ΗΜΗ (Ορθή Επανάληψη του Α∆Α: ΒΕΥΑ7Λ9-∆3Α) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
Π.Ε. Άρτας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άρση καταπτώσεων, αποχιονισµό, 
καθαρισµό και απόδοση των δρόµων στην κυκλοφορία, µέχρι την παύση των φαινοµένων 
κατολίσθησης, παγετού και χιονόπτωσης, για όσο διάστηµα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και 
για τη µεταφορά άλατος, και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούσαν για την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ως εξής:   

α.α. Ονοµατεπώνυµο Αρ. 
Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 

Εργασίας 
Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

08/02/13 
∆ρόµος Άνω Αθαµάνιο - 
Σταυρός (καθαρισµός χιονιού) 

8 

09/02/13 9 

10/02/13 

∆ρόµος Σταυρός - Θεοδώριανα 
(καθαρισµός χιονιού) 9 

11/02/13 8 

1 Βασίλειος Σίµος ΜΕ 50892 

12/02/13 
∆ρόµος Αθαµάνιο - Σταυρός - 
Θεοδώριανα (καθαρισµός 8 

50,00 2.500,00 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 138 - 

13/02/13 χιονιού) 8 

ΜΕ 
106137 

08/02/13 
∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος (αλάτι λόγω 
παγετού) 

3 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

09/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

10 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 
∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

10/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

8 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

11/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

6 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

13/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

8 

50,00 1.750,00 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

14/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

6 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

∆ρόµος Αστροχώρι - Μηλιανά - 
Πηγές 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 
106137 

19/02/13 

(καθαρισµός χιονιού κι αλάτι) 

6 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος ΜΕ 

106137 20/02/13 
(αλάτι λόγω παγετού) 

3 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος ΜΕ 

106137 21/02/13 
(αλάτι λόγω παγετού) 

3 

∆ρόµος Αστροχώρι - Κρανιές - 
Ξηρόκαµπος 

2 Χρήστος Λιόλιος 

ΜΕ 
106137 

22/02/13 
(αλάτι λόγω παγετού) 

2 

50 1. 000,00 

ΜΕ 40015 08/02/13 8 
09/02/13 10 
11/02/13 10 
13/02/13 9 
14/02/13 10 
15/02/13 10 

3 Ιωάννης Κάλλιας ΜΕ 40015 
ΜΕ 50771 

19/02/13 

∆ρόµος Σκούπα - Γέφυρα 
Τζαρή (άρση καταπτώσεων) 

10 

50,00 3.350,00 

10/02/13 2 4 Νικόλαος ∆ήµος ΜΕ 50845 

11/02/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη (καθαρισµός 
χιονιού και αλάτι) 4 

50,00 1.000,00 
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∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 

∆ρόµος Στραυροβρύση - Ελάτη 
- Καστανιά 

13/02/13 

(καθαρισµός χιονιού) 

5 

14/02/13 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 
(αλάτι λόγω παγετού) 

4 

19/02/13 

∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 
(καθαρισµός χιονιού, άρση 
καταπτώσεων) 

5 

ΜΕ 50860 7 50,00 
5 Σωτήρης Μάµαλης 

ΑΤΒ 3572 
22/02/13 

∆ρόµος Σγάρα - Σκοτωµένο - 
Ράµια - Γωνιά (άρση 
καταπτώσεων, επίχωση 
δρόµου) 7 55,00 

735,00 

6 
Νίκος 
Γεωργογιάννης 

ΜΕ 50825 19/02/13 
∆ρόµος ∆ίστρατο - Γέφυρα 
Τζαρή (άρση καταπτώσεων) 

4,5 50,00 225,00 

19/02/13 8 
20/02/13 12 7 

∆ηµήτριος 
Αλυµάρας 

ΜΕ 40024 
21/02/13 

∆ρόµος Αθαµάνιο - Θεοδώριανα 
(καθαρισµός χιονιού) 

3 
50,00 1.150,00 

19/02/13 
∆ρόµος Βουργαρέλι - Κυψέλη 
(άρση καταπτώσεων, 
καθαρισµός από πέτρες) 

5 

8 Χρήστος Κατέρος 
ΜΕ 
103808 

21/02/13 

∆ρόµος Άνω Αθαµάνιο - 
Τετράκωµο (άρση 
καταπτώσεων, καθαρισµός από 
πέτρες) 

5 

50,00 500,00 

     Σύνολο 12.210,00 
     ΦΠΑ 23% 2.808,30 
     Γενικό Σύνολο 15.018,30 

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας, ενώ στην 
τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

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

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (φορτωτής, 
εκσκαφέας, κλπ) για την αποκατάσταση οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο 
∆ίστρατο – Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.      

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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 εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, 
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για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το 
επιβάλλουν.  

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα 
αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, 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 αριθ. πρωτ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (φορτωτής, εκσκαφέας, αυτοκίνητο και ότι άλλο Μ.Ε. 
απαιτηθεί) για την αποκατάσταση οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο ∆ίστρατο – 
Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, λαµβάνοντας υπόψη 
τα εξής: «…Το αρ. πρωτ. 2448/07-03-13 έγγραφο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στο 
οποίο αναφέρεται ότι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στη θέση Τραπεζάκι υπάρχει σοβαρή 
καθίζηση του οδοστρώµατος …. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 
προκλήθηκε κατολίσθηση κατάντι του οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο ∆ίστρατο – 
Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, µε αποτέλεσµα η 
κυκλοφορία να διεξάγεται µε δυσχέρεια σε µια λωρίδα του οδοστρώµατος, καθώς και να 
καταστραφεί τµήµα του τεχνικού που υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα 
Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της εν λόγω οδού µε την επαρχιακή οδό Άρτας – 
Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), µε αποτέλεσµα λόγω των µεγάλων ποσοτήτων βρόχινων 
νερών και της υπερχείλισης της επενδεδυµένης τάφρου να πληµµυρίζουν οι κατάντι 
ιδιοκτησίες και να κρίνεται απαραίτητη η άµεση αποκατάσταση των ζηµιών…. Το γεγονός 
ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων µηχανηµάτων (φορτωτής, 
εκσκαφέας και αυτοκίνητο) καθώς και εργατοτεχνικό προσωπικό για την άρση των 
καταπτώσεων, για την επίχωση των καθιζήσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
…. Το γεγονός ότι µετά την διακοπή της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόµο Άρτα – 
Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2501/4/42-α΄/4-3-2013 απόφαση 
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Άρτας η κυκλοφορία προς τα Κεντρικά Τζουµέρκα έχει 
εκτραπεί µέσω και των περιγραφέντων σηµείων στην παράγραφο 6..». 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 918/18-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37900/1365/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή µίσθωσης από 
09/03/2013 από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων µηχανηµάτων (φορτωτή, εκσκαφέα και 
αυτοκίνητο) ιδιωτικής χρήσης για την αποκατάσταση οδοστρώµατος στον επαρχιακό 
δρόµο ∆ίστρατο – Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, µε 
ωριαία αποζηµίωση 50,00 € και 55,00 € (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 2.964,30 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στον κ. Σωτήρη Μάµαλη ο οποίος διαθέτει τέτοια 
µηχανήµατα, τα οποία εργάστηκαν άµεσα και σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στη τιµή περιλαµβάνονται  η 
αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης 
των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ της ΠΕ Άρτας...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/489/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτής, 
εκσκαφέας, αυτοκίνητο κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση 50,00 € και 55,00 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 2.964,30 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ιδιοκτησίας Σωτηρίου Μάµαλη, για την εκτέλεση εργασιών 
από 09-03-2013 για την αποκατάσταση οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο ∆ίστρατο – 
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Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, όπου σηµειώθηκε 
σοβαρή καθίζηση, σύµφωνα µε την αριθµ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) Απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την άµεση αποκατάσταση της ζηµίας και την 
αποκατάσταση της βατότητας δεδοµένου ότι, λόγω της καθίζησης, η κυκλοφορία διεξαγόταν 
µε δυσχέρεια σε µια λωρίδα του οδοστρώµατος, βάσει του αριθµ. πρωτ. 2448/07-03-2013 
εγγράφου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και επειδή η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει το σύνολο 
των απαραίτητων µηχανηµάτων καθώς και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών, για την επίχωση των καθιζήσεων και την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας:  

α.α. Ονοµατεπώνυµο Αρ. Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης
Ώρες 

Εργασίας
Τιµή 
ώρας

∆απάνη

ΜΕ 50860 8 50,00 400,00
ΑΤΒ 3572 8 55,00 440,00
ΜΕ 50860 8 50,00 400,00
ΑΤΒ 3572 8 55,00 440,00
ΜΕ 50860 8 50,00 400,00
ΑΤΒ 3572 6 55,00 330,00

2.410,00
554,30

2.964,30

Σύνολο
ΦΠΑ 23%

Γενικό Σύνολο

1 Σωτήρης Μάµαλης ∆ίστρατο

09/03/13

10/03/13

11/03/13

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας, ενώ στην 
τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

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

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τεχνικού που 
υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της 
εν λόγω οδού µε την επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας.      

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση 
Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.  

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα 
αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την 
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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 αριθ. πρωτ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων µηχανηµάτων ιδιωτικής 
χρήσης (φορτωτής, εκσκαφέας, αυτοκίνητο και ότι άλλο Μ.Ε. απαιτηθεί) για την 
αποκατάσταση τεχνικού που υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 
0+000 η διασταύρωση της εν λόγο οδού  µε την επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα 
Πλάκας), λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: «…Το αρ. πρωτ. 1314/08-03-2013 έγγραφο του ∆ήµου 
Κεντρικών Τζουµέρκων στο οποίο αναφέρεται ότι στο δρόµο Σκούπα – Γέφυρα Τζαρή 
σηµειώθηκε κατάπτωση µεγάλης έκτασης µε αποτέλεσµα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. 
…  Το αρ. πρωτ. 2501/14/76/28-α/8-2-13 έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Περιφέρειας 
Άρτας. …. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προκλήθηκε κατολίσθηση 
κατάντι του οδοστρώµατος στον επαρχιακό δρόµο ∆ίστρατο – Κρυονέρι – Μακρύκαµπος στη 
θέση διασταύρωση προς Τραπεζάκι, µε αποτέλεσµα η κυκλοφορία να διεξάγεται µε δυσχέρεια 
σε µια λωρίδα του οδοστρώµατος, καθώς και να καταστραφεί τµήµα του τεχνικού που υπάρχει 
στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της εν λόγω 
οδού µε την επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), µε αποτέλεσµα λόγω των 
µεγάλων ποσοτήτων βρόχινων νερών και της υπερχείλισης της επενδεδυµένης τάφρου να 
πληµµυρίζουν οι κατάντι ιδιοκτησίες και να κρίνεται απαραίτητη η άµεση αποκατάσταση των 
ζηµιών…. Το γεγονός ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων µηχανηµάτων 
(φορτωτής, εκσκαφέας και αυτοκίνητο) καθώς και εργατοτεχνικό προσωπικό για την άρση των 
καταπτώσεων, για την επίχωση των καθιζήσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας …. 
Το γεγονός ότι µετά την διακοπή της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόµο Άρτα – Ροδαυγή – 
Γέφυρα Πλάκας σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2501/4/42-α΄/4-3-2013 απόφαση της Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Άρτας η κυκλοφορία προς τα Κεντρικά Τζουµέρκα έχει εκτραπεί µέσω και των 
περιγραφέντων σηµείων στην παράγραφο 6..». 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 917/18-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 37895/1364/22-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή στην εργοληπτική επιχείρηση 
Χρήστου Κατέρου Ε.∆.Ε., ο οποίος προσέφερε τιµή, ποσού 5.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για άµεση αποκατάσταση της βλάβης αυτής και η οποία είναι η 
πλέον συµφέρουσα. Στη τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, 
εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από 
πιστώσεις των ΚΑΠ της ΠΕ Άρτας...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/490/30-04-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση τεχνικού που υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της 
οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή (χ.θ. 0+000 η διασταύρωση της εν λόγω οδού µε την επαρχιακή 
οδό Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας), στην εργοληπτική επιχείρηση του Χρήστου Κατέρου, 
της οποίας η προσφορά ποσού € 5.000,00 µε ΦΠΑ, για άµεση αποκατάσταση της βλάβης αυτής, 
ήταν η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. 526/08-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ9-ΚΨ8) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και λόγω του επείγοντος, επειδή, λόγω των έντονων 
βροχοπτώσεων, σηµειώθηκε κατάπτωση µεγάλης έκτασης, µε αποτέλεσµα να καταστραφεί τµήµα 
του τεχνικού που υπάρχει στη χ.θ. 3+250 της οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή και να διακοπεί 
πλήρως η κυκλοφορία των οχηµάτων, και επειδή η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει το σύνολο των 
απαραίτητων µηχανηµάτων καθώς και εργατοτεχνικό προσωπικό, για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών, για την άρση των καταπτώσεων, για την επίχωση των καθιζήσεων και την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
της Π.Ε Άρτας, ενώ στην τιµή που προσέφερε η ως άνω εργοληπτική επιχείρηση περιλαµβάνονται 
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η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των 
µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήµανση ασφάλειας. 

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

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/16-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής & αποσφράγισης  
προσφορών µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση απευθείας 
ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη) για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 34/1404/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και 
λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 123.500,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 31.500,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρµανσης, € 
77.000,00 µε ΦΠΑ για καύσιµα κίνησης και € 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο 
θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη 
και λιπαντικά) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
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∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 4152/26-11-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 2/45/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
αριθµ. 1/14-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε: Α) στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που 
αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές: 
α) του Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, Ανθότοπος Άρτας, για το πετρέλαιο θέρµανσης, επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και β) της 
«ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – Θεόδωρος Κ. Σαλαµούρας», για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, ενώ ως προς το 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά. Β) Εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ως προς το µέρος αυτού που αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη, 
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επειδή ο διενεργηθείς την 14-01-2013 διαγωνισµός 
απέβη άγονος.   

8. Την αριθµ. 6/142/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε το 
αριθµ. II/07-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, και Β) απορρίφθηκε η οικονοµική προσφορά του µοναδικού 
ενδιαφερόµενου, Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, επειδή «ο όρος» που θέτει στο κείµενο αυτής, ότι 
δηλ. οι κρατήσεις 3,072% θα επιβαρύνουν την Π.Ε. Άρτας έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στο 
Νόµο και στη διακήρυξη του διαγωνισµού (Πίνακας 1 –  Παράρτηµα Α), από όπου σαφώς 
προκύπτει ότι οι ανωτέρω κρατήσεις θα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο – µειοδότη προµηθευτή 
πετρελαίου  θέρµανσης και εγκρίθηκε, µε µέριµνα του  Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 118/2007, για την ολοκλήρωση του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013, και µε την προϋπόθεση της παροχής σύµφωνης γνώµης της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 
παρ. 2, περ.γ(δδ) του Ν. 4013/2011 Γ) κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, στον µειοδότη «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ», µε συνολική τιµή προσφοράς € 10.547,87 µε Φ.Π.Α. (Σύνολο προσφοράς: 
8.575,50 € + Φ.Π.Α.:23%: 1.972,37 €). 

9. Την αριθµ. 7/190/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε το 
αριθµ. 1/18-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού για το 
πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και Β) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 118/2007, για την ολοκλήρωση του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και µε την προϋπόθεση της 
παροχής σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2, περ.γ(δδ) του Ν. 4013/2011. 

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. 1396/24-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39308/1426/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό I/16-04-2013 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού µε 
τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, καθώς και τη σχετική, από 24-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Α) Στο ως άνω, I/16-04-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 16/4/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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. 36/1495/17-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ύστερα από την αριθµ. 1069/8-4-2013 πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης προµηθευτή πετρελαιοειδών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 
Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την πρόσκληση και αφού δεν προσήλθε κανένας 

ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η επιτροπή έκλεισε τη συνεδρίαση και εισηγείται οµόφωνα 
όπως το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού προβεί στις περαιτέρω ενέργειες λόγω 
αρµοδιότητας.  

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στην  Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Άρτα    16-4-2013  
Η Επιτροπή 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Β) Στην ως άνω από 24-04-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 Θέµα :  «Προµήθεια  πετρελαιοειδών(πετρελαίου κίνησης ,βενζίνης αµόλυβδης ) για τις  ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 » 
 
     Για την κάλυψη αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σε πετρελαιοειδή το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού  Άρτας προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού 
(αριθµ  οικ.4467/11-12-2012) η οποία απέβη άγονος για τα βενζίνη αµόλυβδη,  πετρέλαιο κίνησης & 
θέρµανσης, στη συνέχεια προέβη στην επαναπροκήρυξη  (αριθµ. 216/29-01-2012) η οποία επίσης 
απέβη άγονος και τέλος προέβη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης η οποία και αυτή απέβη άγονος . 
   Ύστερα από τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για  την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης έτους 2012 λήγει  στις 30-04-2013, τους λόγους επείγουσας ανάγκης για 
την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
    
    Όπως σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 

Α ) και άρθρο 
2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α) και µε σκοπό την διασφάλιση των συµφερόντων της 
Υπηρεσίας εγκρίνετε την προµήθεια πετρελαιοειδών(πετρελαίου κίνησης ,βενζίνης αµόλυβδης )  µέχρι 
30-062013 συνολικού ποσού 10.000,00 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  µε απευθείας 
ανάθεση από τον προµηθευτή Πολυξένη Ταπραντζή η οποία δέχεται να µας προµηθεύσει τα ανωτέρω 
πετρελαιοειδή (πετρέλαιο κίνησης ,βενζίνη αµόλυβδη )   στην ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή 
αντλίας) . 

                                                                                        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
  
                                                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/491/30-04-2013) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/16-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, 
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σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 10Α), ο διαγωνισµός απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά και   

Επειδή ο διενεργηθείς την 14-01-2013 ανοιχτός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαιοειδών για την 
κάλυψη αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 2/45/18-01-2013 
και 6/142/11-02-2013 απόφασεις της Ο.Ε.), όπως επίσης και ο επαναληπτικός σχετικός διαγωνισµός, 
που διενεργήθηκε την 18-02-2013 (αριθµ. 7/190/22-02-2013 απόφαση της Ο.Ε.), ενώ και η διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολούθησε την 16-04-2013, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. 1/16-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς της απέβη άγονη, 
δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά,   

και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για  την προµήθεια καυσίµων κίνησης 
έτους 2012 λήγει στις 30-04-2013, καθώς και τους λόγους επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς 
και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας, 

− Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) και άρθρο 2 
παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), την απευθείας ανάθεση στην Πολυξένη Ταπραντζή, πρατηριούχο 
καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη 
αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 30-06-2013 συνολικού ποσού € 10.000,00 πλέον 
ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας) και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω πρατηριούχο καυσίµων, για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και 
των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µέχρι την 30-06-2013 συνολικού 
ποσού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 
2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 

....................................................................................................................................................  
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια 
πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 20.100,00 µε ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 8/224/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά 
έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 284/25-02-2012 
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εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που συντάχθηκαν από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

7. Το Πρακτικό Ι/17-04-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αρ. πρωτ. 1396/24-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39308/1426/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 17/4/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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. 
36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια 
πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού για το έτος 2013 στο Νοµό  Άρτας.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 
 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: 

«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ 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 έλαβε υπόψη α) 
τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας 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) και β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση 
(η) του π.δ. 118/2007 οι οποίες ορίζουν ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο 
τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται 
αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε 
προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην 
Υπηρεσία µας υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που 
επιβεβαιώνονται µε παραστατικά(πλέγµα Esafort 8.3x8.3x0.85mmx25m²x13,50€ και πλέγµα 
Esafort 12.7x12.7x1.60mmx36m²23,20€), αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και 
προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν δύο (2) υποφάκελοι, ο µεν ένας µε την ένδειξη 
«Πιστοποιητικά συµµετοχής» και ο άλλος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά».Και οι δύο 
φάκελοι έφεραν τα απαραίτητα µε την διακήρυξη εξωτερικά στοιχεία, στη συνέχεια δε η 
επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του πρώτου υποφακέλου µε την ένδειξη «Πιστοποιητικά 
συµµετοχής» τα οποία σφραγίσθηκαν και µονογράφτηκαν. 
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1 «ΑΦΟΙ 
∆ΟΥΚΑ

ΚΗ & 
ΣΙΑ 
Ο.Ε.» 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
   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 και διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη µονογράφοντάς την και σφραγίζοντάς την ανά φύλο. 

Η επιτροπή στην συνέχεια διαπίστωσε ότι στο φάκελο της «Οικονοµικής προσφοράς» 
εµπεριέχονταν  σαν αναπόσπαστο µέρος και οι τεχνικές προδιαγραφές που έθετε η διακήρυξη 
οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις αυτής.  

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.059,95€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από την 
µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (20.100,00€) 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση του 
έργου προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό και κρίνει την 
προµήθεια του πλέγµατος κατεπείγουσα λόγω καταστροφής του ήδη υπάρχοντος (παλαιότητα) 
και την ανάγκη για την άµεση αντικατάστασή του και 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία ««ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του συνολικού ποσού των 
20.059,95 € , συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (πλέγµα Esafort 8.3x8.3x0.85mmx25m²x13,50€ 
και πλέγµα Esafort 12.7x12.7x1.60mmx36m²23,20€). 
    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. 
 

Άρτα    17-4-2013  
Η Επιτροπή 

………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/492/30-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/17-04-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.100,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας,  

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), να κάνει αποδεκτή την προσφορά 
του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της 
οποίας ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, οι τεχνικές προδιαγραφές ήταν σύµφωνες µε 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονοµική της προσφορά, µε συνολικό ποσό 20.059,95 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (20.100,00 €), 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση της 
προµήθειας πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, η οποία κρίνεται 
κατεπείγουσα λόγω καταστροφής του ήδη υπάρχοντος (λόγω παλαιότητας) και υφίσταται 
ανάγκη για την άµεση αντικατάστασή του, 

και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ανωτέρω εταιρεία, έναντι του συνολικού 
ποσού των 20.059,95 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (πλέγµα Esafort 
8.3x8.3x0.85mmx25m²x13,50 € και πλέγµα Esafort 12.7x12.7x1.60mmx36m²23,20€) 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, 
αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 
20.100,00 µε ΦΠΑ, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, οι τεχνικές προδιαγραφές ήταν 
σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονοµική της προσφορά, συνολικού 
ποσού € 20.059,95 µε ΦΠΑ, είναι συµφέρουσα, σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/17-04-
2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού, µε ποσό προσφοράς € 20.059,95 µε ΦΠΑ 
(πλέγµα Esafort 8.3x8.3x0.85mmx25m²x13,50 € και πλέγµα Esafort 
12.7x12.7x1.60mmx36m²23,20€), σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασµού 5% βελτιωτικά 
έργα ιχθυοτροφείων Νοµού 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Τις αριθ. 1Β/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) & 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β) ΚΥΑ µε  θέµα «Μεταφορά 
µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης». 

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

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

14. Την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013 και 13/434/19-04-2013 αποφάσεις, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας 
& ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1396/24-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39308/1426/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την τροποποίηση του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µεταφοράς µαθητών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/493/30-04-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 
34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 
2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013 και 13/434/19-04-2013 αποφάσεις, σχετικά µε τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το 
χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013, ως εξής: 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝ/ΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΕΜΦ. 
ΧΙΛΙΟΜ. 

ΜΕΤΑΦ/ΚΟ 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

∆ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ 

ΠΕΡΑΝΘΗ 
(3ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ∆.Σ 
.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & 1 
ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΗΠ. 
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ) 
ΚΟΜΜΕΝΟ (1 
ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ 

5 
ΜΑΛΤΕΖΟΣ  
ΛΑΜΠΡΟΣ 

31,66 23 ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7313 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013 και 13/434/19-04-2013 αποφάσεις. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΝΗΠΙΑΓ. 
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ) 

6ο ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ.ΑΡΤΑΣ 

ΑΜΦΙΘΕΑ – 2ο 
ΧΙΛΙΟΜ. ΑΡΤΑΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2 

ΚΑΡΑΓΚ 
ΟΥΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 23,54 

13 
(ΣΥΝΤ. 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
1,60) 

ΤΑΞΙ ΤΑΖ 7263 

 ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ  

ΠΛΗΣΙΟΙ 
(1πρ.-2µεσηµ.) 4 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ – 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

21,50 11 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 7260 

∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΚΕΡΑΜΑ 
ΤΩΝ  

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α – 
ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ 3 ΖΗΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  31,66 24 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 7223 

∆ΗΜ.ΣΧ.  
ΑΜΜΟΤΟ- 
ΠΟΥ 

ΧΕΡΣΑ –ΧΟΝΙΑ 
ΜΕΤΙΒΕΛΗ –ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
ΣΙΑΜΕΤΕΙΚΑ 

11 
ΒΛΑΡΑΣ  
ΑΛΕΞΑ- 
Ν∆ΡΟΣ 

42,54 30 ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7276 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜ. ΣΧ.  
ΚΑΜΠΗΣ 

ΑΜΜΟΤΟΠΟ - 
ΑΜΠΕΛΙΑ 4 

ΒΛΑΡΑΣ  
ΑΛΕΞΑ- 
Ν∆ΡΟΣ 

43,38 32 ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7276 

∆ΗΜ.ΣΧ.  
ΡΑΜΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ –
ΚΑΜΠΟΣ –ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3 ΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 85,09 42 ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7239 

5Ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΑΡΤΑΣ 

ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 2 ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26,86 

18 
 

(ΣΥΝΤ. 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
1,50) 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7308 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1396/24-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 39308/1426/25-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

Στην εισήγηση επίσης επισυνάπτονται οι τρεις προσφορές που συνέλεξε το Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια ενός (1) κλιµατιστικού για τις ανάγκες του 
SERVER ROOM της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, καθώς 
και σχετική Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµών-Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, υπέρ 
της προσφοράς του Γεωργίου Καραντζιά, διότι προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια και τοποθέτηση του κλιµατιστικού. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/494/30-04-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, 
σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗΣ 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
& Λοιπού 
συναφούς 
εξοπλισµού 

350,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών  για 
την επισκευή  φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος, για  γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας 

«Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε.» 

072.1712 

Προµήθεια 
συσκευών 
θέρµανσης και 
κλιµατισµού 

950,00 

∆απάνη για προµήθεια ενός (1) 
κλιµατιστικού για τις ανάγκες του SERVER 
ROOM  της ∆/νσης Αγρ. Οικ. & Κτην. της  
Π.Ε. Άρτας από τον προµηθευτή 
«ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ» ο οποίος 
υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών 

ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

072.0851 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή µον. 
εγκ. 

1.000,00 

Έγκριση δαπάνης για συντήρηση- επισκευή 
µον. εγκ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας (επείγουσες ανάγκες που 
προκύπτουν) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300,00   

..................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/07-12-2012 της Επιτροπής διεξαγωγής του 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών 
στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», ο οποίο απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 24/958/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου 
ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, και µε 
χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2013 και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του 
ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 73867/2759/21-
08-2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 29/1198/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Νο 1/03-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι 
κατά την πρώτη συνεδρίαση της 03ης/10-2012 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, 
εισηγήθηκε την µαταίωση του διαγωνισµού, Β) Ματαιώθηκε ο ανωτέρω, διενεργηθείς την 
03-10-2012 πρόχειρος διαγωνισµός, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
για επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος και Γ) εγκρίθηκε η επανάληψή του, µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40110/1352/26-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40219/1468/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία διαβιβάζεται το Νο 1/07-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του 
επαναληπτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά και εισηγείται την µαταίωσή του. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
επανάληψής του διαγωνισµού, µε νέους όρους σύµφωνα µε το τεύχος διακήρυξης 
6/2013 που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος 
Ζούµπας, δήλωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει 
στην Ο.Ε., οι εκπρόσωποι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στην αριθµ. 
24/958/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για τον επαναληπτικό διαγωνισµό. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/495/30-04-2013) 

− Εγκρίνει το Νο 1/07-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην 
Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN 
THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας 
υπόψη ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, εισηγείται την µαταίωση του διαγωνισµού. 

− Ματαιώνει τον ανωτέρω πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Νο 1/07-12-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος. 

− Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου 
ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
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Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη 
τιµή και µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

− Καταρτίζει τη νέα-τροποποιηµένη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, και εγκρίνει τους όρους αυτής, 
όπως περιλαµβάνονται στην αριθµ. 6/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού που συντάχθηκε 
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 40110/1352/26-04-2013 εισήγηση Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
24/958/30-08-2012 και 29/1198/10-10-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη 
σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που 
µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία 
δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων». 

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 54ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39787/1724/25-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40225/1471/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την 
επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες 
επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/496/30-04-2013) 

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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ME 123710 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 2  570,00 701,10 
2   ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ  150,00 184,50 
3   ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΕΛΕ-ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ-ΘΕΡΜΙΚΟ 480.00 590,40 

4 ΜΕ121951 JCB 

ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ- 
ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ-ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

565,00 694,95 

5 ΚΗΙ 5036 ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΧΕΙΡIΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆A ΤΥΠΟΥ 
ΒY-PASS 

420,00 516,60 

6 ΜΕ 93733 ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΧΕΙΡIΣΤΗΡΙΟΥ 250,00 307,50 

7 ME 120963 ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-
ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ ΚΑΠΟ & ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΟΠΟ∆ΙΕΣ 

500,00 615,00 

8 ΜΕ119462 ΤΣΑΠΑ 

ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ-
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ 
ΤΑΣΕΩΣ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ-ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΤΑΣΕΩΣ 

2.060,00 2.533,80 

9 ΜΕ121962 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-ΒΑΛΒΙ∆Α-ΦΛΑΝΤΖΕΣ-
ΛΑ∆ΙΑ-Φ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ-
ΡΟΥΛΜΑΝ-ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘ. ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΚ,ΑΛΛΑΓΗ 
ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣ,ΦΛΑΝΤΖΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥ,ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ, ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ, 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ,ΣΤΕΓΑΝΑ,ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ,Ρ
ΟΥΛΜΑΝ ΗΜΙΑΞ.ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 
ΤΡΟΧΟΥ ΕΜΠΡΟΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΚΑΠΑΚΙΟΥ,Φ.ΛΑ∆ΙΟΥ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΑ∆ΙΑ 

1.719,05 2.114,43 

10 ΚΥ5166 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΜΙΖΑ- ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.180,00 2.681,40 

11 ΚΥ 5195 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 2.350,00 2.890,50 
   ΣΥΝΟΛΟ   11.244,05 13.830,18 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η 
στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του 
κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε επίσης να 
κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους και δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Έγκριση µίσθωσης ειδικών µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 26-
04-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.600.2/40114/1726 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου 
Πάργας. 

 Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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 αριθ. πρωτ. 40114/1726/26-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης ειδικού 
Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 26-4-13, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 
λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Περιφέρεια 
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Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό τα απαραίτητα µηχανήµατα, για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά 
την χειµερινή περίοδο. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
40175/1730/26-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40216/1467/26-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των 
σχετικών συµφωνητικών, ειδικών ιδιωτικών µηχανηµάτων (βυθοκόρος), όπως αναλυτικά 
φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, διότι ο µηχανικός εξοπλισµός της 
Περιφέρειας δε διαθέτει, για την παροχή έργου από τις 26-4-13 στην περιοχή του ∆ήµου 
Πάργας. Στην εισήγηση αναφέρεται ότι «… Οι έντονες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν 
κατά τη χειµερινή περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας προκάλεσαν στο λιµανάκι 
του Βάλτου πρόβληµα εξαιτίας του µεγάλου όγκου φερτών υλικών (έχουν βυθιστεί µικρά 
πλεούµενα). Επίσης στο ίδιο σηµείο έχουν καταλήξει εκροές από υπερχείλιση του 
βιολογικού καθαρισµού. Όλα αυτά τα προβλήµατα εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για τη 
∆ηµόσια Υγεία δεδοµένου ότι αρχίζει και η τουριστική περίοδος…», και επισυνάπτεται το 
αριθµ. πρωτ. 6068/26-04-2013 σχετικό έγγραφο του ∆ήµου Πάργας, µε θέµα «Επείγουσες 
εργασίες καθαρισµού λιµανιού Βάλτου στην Πάργα». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/497/30-04-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, την 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες ειδικών Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης (βυθοκόρος, κλπ), όπως αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 26-04-
2013, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις), σύµφωνα µε την αριθµ. 
40114/1726/26-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και λόγω του επείγοντος, 
δεδοµένου ότι, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν κατά τη χειµερινή 
περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, στο λιµάνι του Βάλτου έχει εναποτεθεί µεγάλος 
όγκος φερτών υλικών, έχουν βυθιστεί µικρά πλεούµενα, ενώ στο ίδιο σηµείο έχουν καταλήξει 
εκροές από υπερχείλιση του βιολογικού καθαρισµού, κατάσταση που εγκυµονεί σοβαρούς 
κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία, καθώς και για τη διέλευση και προσάραξη πλεούµενων 
σκαφών, ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, και επείγει η εκτέλεση εργασιών 
καθαρισµού και αποµάκρυνσης των φερτών υλικών, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η 
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό τα απαραίτητα ειδικά 
µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των περιοχών και των κατοίκων: 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΜΕ 121206 
Λιµάνι Βάλτου ∆ήµου Πάργας 
Π.Ε. Πρέβεζας 

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

ΜΕ 93912 
Λιµάνι Βάλτου ∆ήµου Πάργας 
Π.Ε. Πρέβεζας 
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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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 56ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39432/313/26-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40221/1469/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Λήξης του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 9 Μαΐου 2013 και στην 
οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη των 
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Ιωαννίνων, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, η δε δαπάνη 
συνολικού ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ, περιλαµβάνουν την αγορά στεφάνων και τη 
φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 
16368/23-04-2013 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/498/30-04-2013) 

− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), της εκδήλωσης 
εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 
που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 9 Μαΐου 2013 και περιλαµβάνει στην πόλη των 
Ιωαννίνων, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. Η 9η  Μαΐου είναι η 
ηµέρα λήξης του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και έχει καθιερωθεί ως ηµέρα πανελλαδικού 
εορτασµού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισµού και του 
φασισµού, για την έµπρακτη απόδοση της οφειλόµενης από το Έθνος τιµής, προς τους 
πολεµιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύµατα του ιερού αγώνα και της Εθνικής 
Αντίστασης 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευµάτων κατοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του άρθρου 
4 παραγρ. 1 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72Α/8-4-1999) και σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 
16368/23-04-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 57ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40168/325/26-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40224/1470/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις 
εορτασµού της ηµέρας µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος την 19-05-2013 και στην οποία θα 
συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 17007/24-04-2013 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τη συνεργασία του ∆ήµου Ιωαννιτών και της 
Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 
1.500,00 πλέον Φ.Π.Α., αφορούν την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά 
στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α.. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/499/30-04-2013) 

− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), της εκδήλωσης 
εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 19 Μαΐου 2013 και στην 
οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Ανατολή 
Ιωαννίνων µε τη συνεργασία του ∆ήµου Ιωαννιτών και της Αδελφότητας των Ποντίων και 
Μικρασιατών Ηπείρου και περιλαµβάνουν παρουσίαση ντοκιµαντέρ, δοξολογία, 
επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. 

Η διοργάνωση  από την Περιφέρεια Ηπείρου των σχετικών εκδηλώσεων γίνεται βάσει του 
ν. 2193/1994 (ΦΕΚ 32/Α/1994) και της αριθµ. πρωτ. 17007/24-04-2013 απόφασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου, επιπλέον δε, η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην 
επέτειο εθνικών και ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση 
απόδοσης τιµής που οφείλουµε στα θύµατα της µικρασιατικής και ποντιακής 
καταστροφής.  Η αφύπνιση της εθνικής µας συνείδησης, αλλά και το ιερό χρέος απέναντι 
στους Έλληνες του Πόντου, να εναντιωνόµαστε σε κάθε είδους θηριωδία, που έχει ως 
στόχο την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των 
εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν την έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α.. 

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Φεστιβάλ 
Τουρισµού Θεσσαλονίκης». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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 µε αρ. πρωτ. 40102/344/26-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
40203/1464/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Φεστιβάλ 
Τουρισµού Θεσσαλονίκης» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστηµα 16-
19/5/2013, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, οι οποίες θα βαρύνουν τις 
πιστώσεις του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε 
ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/500/30-04-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, 
εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε. 9779), 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση 
«Φεστιβάλ Τουρισµού Θεσσαλονίκης» που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το χρονικό 
διάστηµα από 16 έως 19-05-2013 , συµµετοχή η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 7/39/29-04-
2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου 1.574,40 
Εξοπλισµός περιπτέρου 500,00 
Μεταφορά υλικού 600,00 
Ηµερήσια αποζηµίωση της Προϊσταµένης  του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Αφροδίτης 
Βρυσέλλα  το διάστηµα 15-20/5/2013 (29,35 € Χ 5 και 9.78 €) 

156,53 

Ηµερήσια αποζηµίωση της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. 
Μαριάννας Βέρµπη το διάστηµα 15-20/5/2013 (29,35 € Χ 5 και 9,78 €) 

156,53 

∆απάνες µεταφοράς των παραπάνω 140,00 
∆απάνες διανυκτέρευσης της Προϊσταµένης  του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Αφροδίτης 
Βρυσέλλα  το διάστηµα 15-19/5/2013 (48,42 € Χ 5) 

242,10 

∆απάνες διανυκτέρευσης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. 
Μαριάννας Βέρµπη το διάστηµα 15-19/5/2013 (38,74 Χ 5) 

193,70 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.563,26 
 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση των ως άνω υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Αφροδίτης Βρυσέλλα,  
και Μαριάννας Βέρµπη, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 60ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και της συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου 
εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 87313/2511/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 19/777/12-07-2012 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 60536/5938/06-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 179 - 

σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 87698/9097/20-06-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 25/1012/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 14-08-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος και η ανάθεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕ», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 71.707,75 χωρίς ΦΠΑ και µέση έκπτωση 
42,02%. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39744/3766/26-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40254/1473/26-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε προϋπολογισµό € 150.000,00. Στην εισήγηση – αιτιολογική έκθεση 
αναφέρονται τα εξής: «… ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: >80% ….. Η ανάγκη 
σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ προέκυψε λόγω αυξοµειώσεων ποσοτήτων ορισµένων 
εργασιών της µελέτης κατόπιν επιµετρήσεων στις εργασίες που ήδη έχουν ολοκληρωθεί 
µέχρι σήµερα, των  προµετρήσεων των υπολειπόµενων εργασιών και της ανάγκης 
εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν προβλέπονταν από την µελέτη, αλλά 
κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια περαίωση και τελειοποίηση του έργου. 
Ειδικότερα η ανάγκη για: • Κατασκευή λιγότερων τοίχων αντιστήριξης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και περισσότερων τοίχων από σαρζανέτ, λόγω της φύσεως του εδάφους που 
απαιτούν τοίχους µε µεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη αποστράγγιση (Χ.Θ.0+00. 
Χ.Θ.4+500) • Αλλαγή των επικλίσεων προς την εσωτερική τάφρο για την προστασία της 
εξωτερικής παρειάς των επιχωµάτων από διάβρωση, µε επακόλουθο να απαιτείται αύξηση 
των ποσοτήτων των στρώσεων οδοστρωσίας (στράγγισης και βάσης) και του 
ασφαλτοτάπητα.(Χ.Θ.4+500, Χ.Θ.4+800) • Μεγαλύτερη επιφάνεια χώρου στάθµευσης του 
χιονοδροµικού κέντρου λόγω του µεγάλου αριθµού αυτοκινήτων και λεωφορείων 
επισκεπτών, που απαιτεί αύξηση των ποσοτήτων εκσκαφών, επιχωµάτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας (στράγγισης και βάσης). Κατά την διάρκεια της κατασκευής κρίθηκε αναγκαία 
λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, η εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών που είναι 
αναγκαίες για την σταθερότητα και λειτουργικότητα του συµβατικού αντικειµένου και 
συγκεκριµένα: • Στα σηµεία όπου εµφανίστηκαν φαινόµενα καθίζησης του οδοστρώµατος 
και αποκοπής των επιχωµάτων και έγινε προσπάθεια να επισκευαστούν σύµφωνα µε την 
µελέτη µε συµπλήρωση κοκκώδους υλικού, διαπιστώθηκε ότι τα επιχώµατα ειδικά µετά από 
βροχόπτωση συνέχεια υποχωρούν και δεν είναι δυνατόν να σταθεροποιηθούν χωρίς 
εξυγίανση της επιφάνειας έδρασής τους και απαιτείται η εκτέλεση συµπληρωµατικών 
εργασιών εκσκαφών παταριών και επανακατασκευής των επιχωµάτων σε σταθερότερη 
βάση έδρασης. • Ανάλογο πρόβληµα εµφανίζεται και στην κατασκευή του χώρου 
στάθµευσης, αφού για να εδραστούν τα επιχώµατα στο ιδιαίτερα επικλινές και ασταθές 
φυσικό έδαφος κατάντι του υπάρχοντος δρόµου πρόσβασης, δεν αρκεί ο καθαρισµός της 
φυτικής γης, αλλά θα πρέπει να προηγηθούν συµπληρωµατικές εργασίες εξυγίανσης µε 
κατασκευή παταριών, κατεβαίνοντας χαµηλότερα σε σταθερότερο υπόβαθρο (αύξηση των 
ποσοτήτων εκσκαφών, επιχωµάτων). Οι παραπάνω συµπληρωµατικές εργασίες δεν 
µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
τελειοποίησή της. Από τον έλεγχο των επί έλασσον δαπανών στην αρχική σύµβαση δεν 
προκύπτουν δαπάνες προς περικοπή…». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ 
(σε υπέρβαση) και την σύναψη της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης παρεπόµενης της 
κύριας, σηµειώνοντας ότι: «.. 1.Ο παρών 1ος Α.Π.Ε είναι συνολικής προτεινόµενης 
δαπάνης 131.655,02 ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει  υπέρβαση κατά 43.454,49 ευρώ του 
εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου 88.200,53 ευρώ και µε αυτόν ολοκληρώνονται οι 
εργασίες του έργου του θέµατος. Οι λόγοι σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ αναφέρονται 
αναλυτικά στην συνηµµένη αιτιολογική έκθεση. Η προτεινόµενη υπέρβαση καλύπτει 
αναγκαίες, απρόβλεπτες και επείγουσες για την ολοκληρωµένη και λειτουργική 
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αποκατάσταση ζηµιών από καταπτώσεις της οδού Ανήλιο- Χιονοδροµικό κέντρο και την 
διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης του χιονοδροµικού κέντρου. 2. Ο 1ος ΑΠΕ 
υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 3. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περ. Ηπείρου γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση) και 
της σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης παρεπόµενης της κύριας, µε την αριθ. 1/11/18-
4-2013 (θέµα 11ο) πράξη του.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/502/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (σε υπέρβαση) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και υπογράφηκε 
ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο, µε τον οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες του έργου, 
συνολικής δαπάνης € 131.655,02 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 43.454,49 µε ΦΠΑ 
του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου των € 88.200,53 µε ΦΠΑ, υπέρβαση η οποία 
καλύπτει αναγκαίες, απρόβλεπτες και επείγουσες για την ολοκληρωµένη και λειτουργική 
αποκατάσταση ζηµιών από καταπτώσεις της οδού Ανήλιο- Χιονοδροµικό Κέντρο και την 
διαµόρφωση του χώρου στάθµευσης του χιονοδροµικού κέντρου.  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης παρεπόµενης της κύριας, για το έργο 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου 
εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», βάσει του ανωτέρω 1ου ΑΠΕ,  συνολικού 
ποσού € 131.655,02 µε ΦΠΑ (µε υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου κατά € 
43.454,49 µε ΦΠΑ), υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 1/11/18-04-2013 (θέµα 
11ο) Πράξη του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο των έργων µε τη σύνταξη 
ΑΠΕ, για την εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών, για τις οποίες θα πρέπει να 
εκπονείται µελέτη για νέο έργο. 

........................................................................................................................................  
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 181 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ 61ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-03-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση εθνικού, 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Ν. Πρεβέζης», προϋπολογισµού € 300.000,00 
µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. πρωτ. ∆3β/194/3-Ι/3-10-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών – Μεταφορών & ∆ικτύων, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πίστωσης ποσού € 300.000,00 από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την 
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση εθνικού, επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Ν. 
Πρεβέζης». 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 182 - 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 36216/1413/17-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36315/1315/17-04-
2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας 
διαβιβάζουµε το από 27 Μαρτίου 2013 πρακτικό  διαγωνισµού του έργου: « 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ» προϋπολογισµού 300.000,00  Ευρώ, όπου µειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ 
Καραµπιτιάνης Ι.-Κώστας Κ.-Μάκης Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε. µε έκπτωση 52% στις τιµές του 
τιµολογίου και προϋπολογισµού της , δηλαδή ποσό προσφοράς 184.024,97 Ευρώ µε 
Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγούµαστε την 
έγκριση του. Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκρισή του πρακτικού 
διαγωνισµού του έργου λόγω αρµοδιότητας.». 

8. Την αριθµ. 1/2013 Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο Νοµό Ιωαννίνων, σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας 
ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύµβασης του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/503/30-04-2013) 

− Την έγκριση του από 27-03-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 19-03-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση εθνικού, επαρχιακού και βασικού οδικού 
δικτύου Ν. Πρεβέζης», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν της διεξαχθείσας κλήρωσης, 
την 27-03-2013, µεταξύ του ∆ηµητρίου Φατούρου και της Κοιν/ξίας Καραµπιτιάνης Ι.-
Κώστας Κ.-Μάκης Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε., που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης 
αναδείχθηκε η Κοιν/ξία Καραµπιτιάνης Ι.- Κώστας Κ.- Μάκης Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε., µε έκπτωση 
52% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 184.024,97 
µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Κοιν/ξία Καραµπιτιάνης Ι.- Κώστας Κ.- 
Μάκης Ι.& ΣΙΑ Ο.Ε., και την υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη 52% είναι συµφέρουσα και λογική µε τις ισχύουσες 
τιµές, ενώ 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
µέχρι την 30-06-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

� Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38919/3694/29-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40833/1489/29-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται στην περιοχή του 
Αµµότοπου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες πλην της τοποθέτησης της 
πληροφοριακής πινακίδας. Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται στην περιοχή της Καλαµιάς 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλην µέρους της τελικής στρώσης επιφάνειας - ο αγωγός 
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συλλογής οµβρίων και η τοποθέτηση πληροφορικής πινακίδας. Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται 
στην περιοχή Ανέζας  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης και στεγανοποίησης του 
ανάγλυφου – υπολείπεται η κατασκευή µέρος  της  τελικής στρώσης επιφάνειας - αγωγού 
συλλογής οµβρίων  και η τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας. Στον ΧΑ∆Α που 
βρίσκεται στην περιοχή Νεοχωρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης και 
στεγανοποίησης του ανάγλυφου – υπολείπεται η κατασκευή σωληνωτού αγωγού 
απορροής οµβρίων σε παρακείµενο κανάλι, η περίφραξη  και η τοποθέτηση της 
πληροφοριακής πινακίδας. Για τους ΧΑ∆Α Αγνάντων – Μεγαλόχαρης – Μεσούντας και 
Γραµµενίτσας δεν έχει γίνει καµία εργασία ….. Η ανάδοχος στην από 12-02-2013 αίτηση 
αναφέρει ότι: • Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-09-2013. • ‘Έχει εκτελεστεί το 
70% περίπου του συµβατικού αντικειµένου. • Λόγω των καιρικών συνθηκών  της 
φθινοπωρινής- χειµερινής  περιόδου δεν κατέστη δυνατή  η ολοκλήρωση των εργασιών . 
Με βάση τα ανωτέρω η ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 30-
06-2013. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι :.α) 
Η σύµβαση του εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε στις 25-09-2013. β) Η θέση των προς 
αποκατάσταση ΧΑ∆Α βρίσκεται για τους τρεις εξ αυτών (Ανέζας-Καλαµιάς- Νεοχωρίου) σε 
πεδινές εκτάσεις µε πολύ χαµηλό υψόµετρο, για δε τους υπόλοιπους σε ορεινές εκτάσεις 
.γ) ‘Έχει εκτελεστεί το 70% περίπου του συµβατικού αντικειµένου , λόγω όµως των  
καιρικών συνθηκών που επικρατούν  την χειµερινή περίοδο (έντονες βροχοπτώσεις στα 
πεδινά χιόνια στα ορεινά) δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της 
συµβατικής προθεσµίας και εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται 
την έγκριση παράτασης  της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι  30-06-2013 µετά της 
νοµίµου αναθεωρήσεως …. Η  ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α µε το αριθµ. 
104034/  22-04-2013 έγγραφό της διατύπωσε  τη σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση  
της σύµβασης …. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου, προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι τις 30-06-2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/504/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου ««Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας 
Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση 
των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
104034/22-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 30-06-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ζούµπας Στέφανος,  
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, 
για την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων».    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 33755/1142/26-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40834/1490/29-
04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
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όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, και των παραρτηµάτων 
αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς και την έγκριση διάθεσης 
της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, η οποία 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:071 -ΚΑΕ: 9459). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/505/30-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και 
διαβάσεων», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 
(ΕΦ 071 / ΚΑΕ 9459). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 33755/1142/26-04-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40470/306/29-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40835/1491/29-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
οργάνωση της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της 9ης Μαΐου, ηµέρα 
λήξης του 2ου Παγκοσµίου πολέµου, που θα γίνει βάσει του προγράµµατος και στην οποία 
θα συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη της 
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Άρτας, δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 
προσκεκληµένους. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, (αγορά 
αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων,  αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, αµοιβή φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑΣ»,  κ.λ.π.). Η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγρ. 1 του Ν. 
2703/99 ΦΕΚ 72/Α/8-4-1999  και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από 
τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση 
800 € (µαζί µε τον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013,  Φορέας: 072,  ΚΑΕ: 5161.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/506/30-04-2013) 

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

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε την 
αριθ. πρωτ. 16368/23-4-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και µε το άρθρο 4 
παρ. 1 του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72/Α/8-4-1999) και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.    

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας, για την κάλυψη 
των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν την έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, την αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, αµοιβή φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑΣ»,  κ.λ.π. 

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

................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1020/29-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40836/1492/29-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από τη ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 
εγκρίθηκε το ποσό των 40.000,00 € για το έργο: «Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς 
Θεσσαλία». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του 
παραπάνω έργου, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και 
απρόβλεπτα) 32.410,59 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €. Η 
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Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης 
Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/507/30-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, που 
χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 32.410,59 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1020/29-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η 
οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 1021/29-04-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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 για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
1983/40546/29-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40892/1495/30-04-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε για 
την έγκριση από µέρους σας της ανάθεσης εργασιών καταπολέµησης ψύλλων για το 
έτος 2013 σε αγροτικές περιοχές της  περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων  όπου 
εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων. Εισηγούµαστε  οι εν λόγω εργασίες να ανατεθούν στον 
κ. Κοντογιάννη  ∆ηµήτριο του Ελ. –Γεωπόνο υπεύθυνο της εταιρείας ΑΓΚΡΟΤΡΑΣΤ ( 
AGROTRUST)- ,¨Αρη Βελουχιώτη 25 στα Ιωάννινα [υπεύθυνο καταπολέ-µησης 
κουνουπιών της  περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων  για το έτος 2013 ] και µέχρι 
του  ποσού  των 20.000 ευρώ τις εν λόγω εργασίες για εκτέλεση του έργου 
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καταπολέµησης ψύλλων σε αγροτικές περιοχές των δήµων Ζαγορίου , Ζίτσας, 
Πωγωνίου (τοπική κοινότητα Κουκλιών) ,  Βορείων Τζουµέρκων (τοπική κοινότητα 
Πραµάντων), Μετσόβου (τοπική κοινότητα Γότιστας, Μικρού και Μεγάλου 
Περιστερίου] και όπου αλλού χρειασθεί τόσο για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας 
από ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών όσο και την περιστολή 
του παράγοντα όχλησης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/509/30-04-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών καταπολέµησης ψύλλων σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), όπου εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων και 
όπου αλλού απαιτηθεί και παρουσιασθεί ανάγκη, τόσο για την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών, όσο και την περιστολή 
του παράγοντα όχλησης, στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (δ.τ. AGROTRUST PEST 
CONTROL), ανάδοχο του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (αριθµ. 6/132/11-02-2013 απόφαση Ο.Ε.) και µέχρι του 
ποσού των € 20.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0871 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 
προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, µετά από 
υπόδειξη, και µε µέριµνα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία θα συντονίζει την όλη διαδικασία.   
................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ



 - 196 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση κατεστραµµένων κουφωµάτων αλουµινίου 
στο Β’ ∆ιοικητήριο 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». 

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 41128/1832/30-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης € 4.500,00 σε βάρος τωβν πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ03000006 «Ανακαίνιση Β’ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων (Υποέργο: Αντικατάσταση κατεστραµµένων κουφωµάτων αλουµινίου στο Β’ 
∆ιοικητήριο της Π.Η. στα Καρδαµίτσια – (Προµήθεια)». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40915/3897/30-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40894/1496/30-04-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Στο κτίριο του Β΄ ∆ιοικητηρίου Π.Η στα Καρδαµίτσια 
υπάρχου κατεστραµµένα παράθυρα και πόρτες για την αντικατάσταση των οποίων 
απαιτείται  -σύµφωνα µε µία πρώτη έρευνα αγοράς -δαπάνη της τάξης των 4.500 µε Φ.Π.Α. 
Παρακαλούµε για την έγκριση της παραπάνω δαπάνης προκειµένου να είναι δυνατή η 
αντικατάσταση κατεστραµµένων κουφωµάτων αλουµινίου.». 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/510/30-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.500,00 µε ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ03000006 «Ανακαίνιση Β’ ∆ιοικητηρίου της 
Ν.Α. Ιωαννίνων», για την προµήθεια και αντικατάσταση, από την εταιρεία µε την επωνυµία 
«Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», κατεστραµµένων κουφωµάτων αλουµινίου στο Β’ ∆ιοικητήριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στα Καρδαµίτσια. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 15-04-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, προκειµένου να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στην επαρχιακή 
οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι – Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου,  κλπ, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που επικράτησαν σ’ αυτή. 

 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 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. 
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7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθ. πρωτ. Φ.600.2/35336/1590/15-4-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής 
χρήσης Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 15-04-2013, για την αντιµετώπιση 
βατότητος (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόµενα.  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
Φ.600.2/40918/1748/30-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40929/1497/30-04-
2013 στον φάκελο 5/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών, όπως 
αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, για παροχή έργου από 15-
04-2013, για την αντιµετώπιση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, και 
δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που διαθέτει ο µηχανικός εξοπλισµός της Περιφέρειας, δεν 
επαρκούν, ειδικότερα όπως αναφέρεται στην εισήγηση: «… Στη 2η Επ. Οδό στη θέση 
Μονολίθι υπόγεια ύδατα έχουν διαβρώσει το οδόστρωµα µε κίνδυνο τη διακοπή της 
συγκοινωνίας…. Στο δρόµο Ιωάννινα - Αµάραντο λόγω των βροχοπτώσεων έγινε µεγάλη 
κατολίσθηση καθώς και καθίζηση που εγκυµονούν κινδύνους για τους οδηγούς. … Στο 
δρόµο Ιωάννινα – Φούρκα στη θέση Αγία Παρασκευή υπάρχει µεγάλη κατολίσθηση µε 
κίνδυνο τη διακοπή της συγκοινωνίας. … Στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – 
Φλαµπουράρι – Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, 
έγινε κατάτµηση σε πάρα πολλά σηµεία, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κυκλοφορία και 
χρειάζεται άµεσα να γίνει µια πρώτη αποκατάσταση του δρόµου, για την οποία απαιτείται 
επέµβαση προς την πλευρά του πρανούς, µε µεταφορά ογκολίθων και διαµόρφωση τέτοια, 
για να λειτουργούν τα υπόγεια ύδατα, ώστε να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα στη βατότητα 
της οδού, έστω και προσωρινά.».  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 14/511/30-04-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 15-04-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα, 
σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.600.2/35336/1590/15-4-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για 
άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα 
ανάγκη για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των περιοχών και των κατοίκων: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πριάβαλης ∆ηµήτριος 
ΜΕ 121929 

 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Πριάβαλης ∆ηµήτριος ΜΕ 27734 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Σιώκος ∆ηµήτριος 
ΜΕ  95066 

 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ 106457 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ 119478 Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής σκεπτικό: «Από τη µέχρι 
σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα 
σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί 
έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε 
χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την 
αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα 
έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε 
συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις 
εργασίες που απαιτούνται για την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται. 
Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, συγκεντρωτικά στοιχεία για τις 
δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, για τη µίσθωση 
ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 

– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Τσιόστας Βασίλειος & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ 51078 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Παπαζώης Ιωάννης ΜΕ 47392 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Παχή Μαρία ΜΕ 59252 
Επ. Οδό  Μηλιωτάδες – Γρεβενήτι – Φλαµπουράρι 
– Ελατοχώρι – Λίµνη πηγών Αώου 

Κονάκης Νικόλαος ΜΕ 34077 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 

Λισγάρας Ιωάννης ΜΕ 109205 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 
Λισγάρας Ιωάννης &  
Λισγάρας Γεώργιος Ο.Ε. 

ΜΕ 57867 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 

Γραβάνης Αριστοτέλης  ΜΕ 55740 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 
Γραβάνης Αριστοτέλης & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΜΕ 111553 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 

Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 2η Επ. Οδό  στη θέση Μονολίθι 

Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 33348 Ιωάννινα - Αµάραντος 

Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 71479 Ιωάννινα - Αµάραντος 

Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 71478 Ιωάννινα - Αµάραντος 

Τσαγκογιάννης Κων/νος ΕΚΒ 1589 Ιωάννινα - Αµάραντος 

Μπαϊρακτάρης Ιωάννης ΜΕ 91564 Ιωάννινα - Αµάραντος 

Μπίµπος Σπύρος  ΜΕ 123722 Ιωάννινα - Αµάραντος 

∆έλφας Νικόλαος ΕΚΒ 5104 Ιωάννινα – Φούρκα στη θέση Αγ. Παρασκευή 

Μάλιακας Παναγιώτης ΕΚΒ 4323 Ιωάννινα – Φούρκα στη θέση Αγ. Παρασκευή 

Σιαραµπής Απόστολος ΜΕ 68310 Ιωάννινα – Φούρκα στη θέση Αγ. Παρασκευή 

Μπαλτζώης Χρήστος ΜΕ 32766 Ιωάννινα – Φούρκα στη θέση Αγ. Παρασκευή 
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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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 14/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τριάντα (30) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, Μ. Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 40246/1472/26-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Λάζος Ιωάννης, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος.  

καθώς και η Γραµµατέας της Επιτροπής.  

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40994/3200/30-04-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41142/1510/30-04-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, για την κάλυψη άµεσων αναγκών από 
πλευράς εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών (ειδικό 
λογισµικό εκτύπωσης αδειών κυκλοφορίας G-link) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια τριών (3) Εκτυπωτών, µε δαπάνη 2700,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. Η προµήθεια θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1723 µε µέριµνα της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, από την εταιρεία "Bull Ολοκληρωµένες Λύσεις 
Πληροφορικής Α.Ε."  

Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθµ. πρωτ. 37045/5995/23-04-2013 σχετικό 
έγγραφο αίτηµα της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
ανάγκη προµήθειας των ως άνω εκτυπωτών, µε συνηµµένη την προσφορά της εταιρείας 
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"Bull Ολοκληρωµένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε.", µε την οποία –όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο– υπάρχει αποκλειστική συνεργασία του Υπουργείου, λόγω του ειδικού 
λογισµικού που χρησιµοποιείται για την εκτύπωση των αδειών κυκλοφορίας (G-link) 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 14/512/30-04-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, από την εταιρεία «Bull Ολοκληρωµένες Λύσεις Πληροφορικής 
Α.Ε.», τριών (3) Εκτυπωτών,  για την κάλυψη άµεσων αναγκών από πλευράς εξοπλισµού και 
υποστήριξης των Υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(ειδικό λογισµικό εκτύπωσης αδειών κυκλοφορίας G-link), συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης € 2.700,00 πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013, Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1723.  
.................................................................................................................................................... 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΝ37Λ9-ΩΛΡ


