
 - 1 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/21-05-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου 
του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00, 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. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 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,  

εκτός του 36ου Θέµατος: «Έγκριση µετακίνησης του Μπέζα Χριστόφορου, προϊσταµένου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή σε 
σεµινάριο µε θέµα: «ΑΡΓΙΑ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Ι.∆., ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ , 
Ν.Π.∆.∆. & Ο.Τ.Α.», που διοργανώνει η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και  θα  διεξαχθεί την 22-05-
2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.», επειδή δεν θα πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση. 

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 31-
10-2013. 
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2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ  
(∆.Η.Τ.Ε.  Α.Ε)», µέχρι την 30-07-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 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», µέχρι την 30-06-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ. Ε.Ε.», 
µέχρι την 31-07-2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία 
περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών: ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µέχρι 25-10-2013. 

7. Έγκριση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής 
λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε 
ΦΠΑ, και της διαδικασίας ανάθεσης αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 2.στ) του άρθρου 10 του 
Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006. 

8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού  220.000,00 € µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο 
Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 385.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού µουσείου 
Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

12. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε 
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

13. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση Μουσείου Υδροκίνησης ∆.∆. Ανθοχωρίου», αναδόχου «Ευριπίδη  
Παπαευθυµίου Ε.∆.Ε.». 

14. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, βάσει της αριθµ. 
4/83/28-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

16. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών σε 
οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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17. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που επικράτησαν σ’ 
αυτές, βάσει της αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και της αριθµ. 14/511/30-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

18. Έγκριση δαπάνης για τη µέτρηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω κινητού τηλεφώνου. 

19. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή, εγγράφου σχετικά µε την εξόφληση 
απαιτήσεων από λογαριασµούς έργων παρελθόντων ετών. 

20. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόµου Ευθαλίας, στη Brescia της Ιταλίας, για συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα «Καλύτερη 
κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 
πραγµατοποιηθεί από 26 – 31 Μαΐου 2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, προς και από το 
Αεροδρόµιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. 

21. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευαγγέλου Σακκά, στην Αθήνα από 21 έως 22 Μαΐου 2013, για τη 
συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική 
Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

22. Έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Αθήνα, 
από 28 έως 29-05-2013, για τη συµµετοχή του στην ενηµερωτική συνάντηση κλιµακίου 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

23. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, του εν Ελλάδι διαπιστευµένου 
∆ιπλωµατικού Σώµατος. 

24. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης, χώρων του κτιρίου του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη στέγαση του Συλλόγου Ιωαννιτών 
Σκακιστών. 

25. Έγκριση εκτέλεσης έργων σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην 
τεχνικών)» του Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου. 

26. Ματαίωση διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη 
αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” 
(Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε 
ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 και επαναπροκήρυξή του µε 
τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 

27. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «Θεσµοφορία», η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, το διάστηµα 24-26/5/2013. 

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 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, 
(Καρβουνάρι, Ποταµιά)» προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ. 

29. Απόφαση επί της από 22-04-2013 ένστασης της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», αναδόχου 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον 
Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», κατά της αριθµ. πρωτ. 31734/604/05-04-2013 απόφασης της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
χωρίς αναθεώρηση και µε µερική επιβολή ποινικών ρητρών. 

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

31. Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 
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32. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του 
ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας. 

33. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

34. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και προµήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού µηχανήµατος 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

35. Έγκριση δαπάνης για διάφορες δηµοσιεύσεις (διακηρύξεις δηµοπρασιών, προκηρύξεις 
διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

37. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Χίο, για τη συµµετοχή τους στην 8η Συνάντηση ∆ακοκτονίας, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

38. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε., ∆ήµητρας Μαχαιρά και ∆ήµητρας Γούλα, στην Αθήνα, για την συµµετοχή τους σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ µε τίτλο «ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που θα διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2013 και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

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

40. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
44997/1896/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων. 

41. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
44991/1895/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό. 

42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 
«INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού 
παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, 
GREECE-ITALY 2007-2013. 

43. Τροποποίηση της αριθµ. 5/93/05-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  
και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  
Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  
τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού βάσει του Νο4/19-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειάς του. 

44. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν 
απαράδεκτες και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των 
ουσιωδών όρων της διακήρυξης. 

45. Έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων για την µεταφορά µαθητών Β/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε 
Πρέβεζας, για τις προαγωγικές & πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2013. 

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

47. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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48. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για 
τον καθαρισµό και την αποκατάσταση των αναχωµάτων του ποταµού Λούρου τα οποία έχουν 
σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηµατική περιοχή Αγ. Γεωργίου, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.393,40 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο:«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των 
ποταµών του Ν. Πρέβεζας). 

49. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού Λούρου», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

50. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο τµήµα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος – Χειµαδιό», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

51. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. 
Ρευµατιά» προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

52. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
από 22 έως 23-05-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

53. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισµού 
€ 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

54. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας 
Άρτας»,  αναδόχου ∆ηµητρίου Τσάϊµου Ε∆Ε. 

55. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της ηµέρας µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.  

56. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, Γεωργίου 
Μιλτιάδους, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο 
Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», την 22-05-
2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

57. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/15-05-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

58. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 
2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

59. Έγκριση µετακίνησης της Κοντέας Κλεάνθης, Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆/κού & 
Μισθοδοσίας και του Μιλτιάδους Γεωργίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής της 
Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το Ι.Ν.Ε.Π. και θα διεξαχθεί 
στα Ιωάννινα από 03/06/2013 έως και 07/06/2013 µε θέµα «Εκπαίδευση Προϊσταµένων 
τµηµάτων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

61. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

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

1. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
Αλέξανδρου Γέροντα, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται 
στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», την 
22-05-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
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2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-05-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου 
Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-12-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», αναδόχου 
εταιρείας «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», µέχρι την 31-12-2013. 

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για ενέργειες σχετικά µε την πρόταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και 
Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». 

6. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη µηχανογράφηση, καθώς και για την προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοµοιωτή φορτίου, για τις ανάγκες πιστοποίησης του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

7. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Βασιλείου Λιόντου, 
υπαλλήλου ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για  την πληρωµή δαπάνης 
για ταχυδροµικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

8. Εξέταση αιτηµάτων και παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τον ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε 
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 30-04-2013 
συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ 
ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 31-10-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42165/3976/09-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42798/1548/09-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 19-02-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζήτησε την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών µέχρι την 31-12-2013 για 
τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτήν. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « … 6. 
Με το 104398/30.04.2013 έγγραφο της Ε.Υ.∆. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α  
διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση παράτασης προθεσµίας µέχρι 
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31/10/2013. 7. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και επί πλέον το γεγονός ότι 
προβάλλονται αντιρρήσεις από τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωµένων εκτάσεων, 
εµποδίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµη 
καθοριστεί από τα δικαστήρια οι αποζηµιώσεις για τις παραπάνω εκτάσεις. Επειδή οι 
παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας κρίνει 
εύλογο το αίτηµα του αναδόχου. ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µέχρι 31-10-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης… ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/513/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 
31-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 104398/30.04.2013 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α., µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής του για έξι µήνες, ήτοι µέχρι την 
31-10-2013.    
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του 
∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ (∆.Η.Τ.Ε.  Α.Ε)», µέχρι την 30-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43243/4056/13-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43880/1563/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 24-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-7-2013 λόγω 
δυσµενών καιρικών συνθηκών που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « … Η Υπηρεσία 
µας θεωρεί βάσιµους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και 
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ειδικότερα τις έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του περασµένου χειµώνα 
που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών. Ειδικά εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών 
οδοστρωµάτων ήταν δυνατόν να εκτελεστούν κατά την διάρκεια του χειµώνα. ….. Για τους 
βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-7-
2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/514/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
(∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», µέχρι την 30-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. 
πρωτ. 1920/10-05-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου, που αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της 
σύµβασης, από 30-04-2013 σε 30-07-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 11 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του 
∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ  (∆.Η.Τ.Ε.  Α.Ε)», µέχρι την 30-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43242/4055/13-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43887/1564/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 20/12/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-6-2013 
επειδήέχει συνταχθεί και αναµένεται να εγκριθεί ο 4ος ΑΠΕ µετά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ που έχει 
συµπεριλάβει µεταξύ άλλων και τοποθέτηση αντλίας για την τροφοδοσία µε νερό της νέας 
άνω δεξαµενής Κοσµηράς, που δεν περιλαµβάνονταν στην µελέτη. Η Υπηρεσία σηµειώνει 
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και εισηγείται τα εξής: «…Η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους του λόγους που αναφέρονται 
στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα την τρίµηνη καθυστέρηση σύστασης του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο έπρεπε να γνωµοδοτήσει επί του υπό έγκριση 4ου 
ΑΠΕ µετά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ, που περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση αντλίας για 
την τροφοδοσία µε νερό της «νέας άνω δεξαµενής» της Κοσµηράς, η οποία είναι 
απαραίτητη για την λειτουργία του έργου και δεν περιλαµβάνονταν στην µελέτη. Μετά την 
τοποθέτηση της νέας αντλίας θα πρέπει να γίνει καθαρισµός και χλωρίωση της δεξαµενής, 
σύνδεσή της µε το δίκτυο, καθώς και σύνδεση µε το νέο δίκτυο τµηµάτων του παλαιού 
δικτύου που δεν έχουν αλλαχθεί. Η Υπηρεσία µας βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης 
της µελέτης της Κοσµηράς που να περιλαµβάνει τις παραπάνω διαφοροποιήσεις και 
προσθήκες. …… Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου, εισηγούµαστε την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µέχρι 30-6-2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη 
για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης 
εργολαβίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/515/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 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», µέχρι την 30-04-2013, µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 1907/10-05-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσής του 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ. 
Ε.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», 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. 42419/3995/10-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43922/1569/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «… 1. Λόγοι τους οποίους 
επικαλείται ο ανάδοχος στην αριθµ. 42419/3995/8-5-2013 αίτησή του για την χορήγηση της 
παρούσας παράτασης προθεσµίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής:  Οι συνεχείς 
βροχοπτώσεις από την αρχή του έτους στην περιοχή δεν κατέστησαν δυνατή την 
παραγωγή θερµού ασφαλτοµίγµατος. 2. Απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 14 - 

την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαιώσεως εργασιών: Ο  λόγος που 
επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιµος. Πράγµατι, οι διαρκείς και έντονες βροχοπτώσεις που 
σηµειώθηκαν στην περιοχή καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έως σήµερα δεν επέτρεψαν καν 
την έναρξη των εργασιών. Γι’ αυτό και η Υπηρεσία αιτείται παράταση προθεσµίας έως την 
31-7-2013.  3. Ο Ανάδοχος µαζί  µε την αρίθµ.  42419/3995/8-5-2013 αίτησή του, 
υπέβαλλε και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από 
κάθε άλλη απαίτησή του (από την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου), εκτός από 
την νόµιµη αναθεώρηση τιµών. …… Για τους λόγους που αναφέρονται στην §Β2 της 
παρούσας και δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην  µε αριθµ. 
42419/3995/8-5-2013 αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την έγκριση παράτασης 
προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών, µέχρι την 31-7-2013 «µε / χωρίς αναθεώρηση»..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και  Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι θα πρέπει στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται 
µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα όταν αυτές υπογράφονται κατά τους 
χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι δυνατό –λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 
χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση των έργων.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/516/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ. Ε.Ε.», 
µέχρι την 31-07-2013, µε αναθεώρηση. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 45285/1634/16-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43245/4057/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «…. Μέχρι σήµερα έχει 
κατασκευαστεί ποσοστό ≈ 99% του συµβατικού τεχνικού αντικειµένου του έργου, ήτοι: • 
Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου • Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού (αντλητικό 
συγκρότηµα, ηλεκτρικός πίνακας) • Κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού από την 
γεώτρηση µέχρι την ρυθµιστική δεξαµενή του δικτύου ύδρευσης Παµβώτιδας στο Τ.∆. 
Λογγάδων. ενώ αποµένουν: • Κατασκευή της περίφραξής στον αντλητικό οικίσκο, καθώς 
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και το βάψιµο του οικίσκου. • Η σύνταξη, υποβολή και έλεγχος των υπολειποµένων 
οριστικών επιµετρήσεων του έργου και εν συνεχεία η σύνταξη και έγκριση  Α.Π.Ε. για το 
οικονοµική τακτοποίηση του έργου. • Η ηλεκτροδότηση του οικίσκου του αντλιοστασίου, 
από τη ∆Ε∆∆ΗΕ, για την ολοκλήρωση των δοκιµών, λειτουργίας του έργου. Τους 
παραπάνω λόγους αναφέρει και ο ανάδοχος στην από 8-4-2013 αίτησή του ζητώντας 
παράταση προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 30-6-2013. Η ∆/σα Υπηρεσία θεωρεί ότι το 
έργο µπορεί να ολοκληρωθεί εντός της αιτούµενης προθεσµίας περαίωσης και έχοντας 
υπόψη την προέγκριση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
αρ.πρ.1687/10-5-13, εισηγείται την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου κατά 2 µήνες, ήτοι µέχρι την 30-6-2013 µε αναθεώρηση (σύµφωνα µε το άρθρο 48§8 
του Ν.3669/08), διάστηµα στο οποίο δύναται να ολοκληρωθεί η εργολαβία.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/517/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013, µε αναθεώρηση, σύµφωνα και µε το 
αριθ. πρωτ. 1687/10-05-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου, που αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της 
σύµβασης, από 30-04-2013 σε 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται 
στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία 
Μελετών: [" ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN 
A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µέχρι 25-10-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 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. 

6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΜΠ01830001, για 
την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 
∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική 
Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 13/478/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα 
αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού της 
µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - 
"∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40729/3877/14-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
44376/1576/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη 
χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 25-10-
2013, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: «…. 5. Την µε 
αριθµ. 72944/7180/20-08-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών της µελέτης του θέµατος. 6. Την µε αριθµ. 80956/7998/12-
09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία – 
πρόγραµµα ποιότητας της µελέτης του θέµατος. 7. Την µε αριθµ. 27/1112/21-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η τοπογραφική µελέτη της 
µελέτης του θέµατος. 8. Την µε αριθµ. 32/1289/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η γεωλογική µελέτη της µελέτης του θέµατος. 9. Την µε 
αριθµ. 32/1291/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της γεωτεχνικής 
µελέτης µέχρι την 09-11-2012. 10. Την µε αριθµ. 32/1288/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διακοπή της εκτέλεσης των γεωτεχνικών 
εργασιών πεδίου και την τροποποίηση του προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης του θέµατος. 11. 
Την µε αριθµ. 32/1290/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε. εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
της Μ.Π.Ε. µέχρι την 23-11-2012. 12. Την µε αριθµ. 65856/7685/08-11-2012 πράξη χαρακτηρισµού 
έκτασης για την µελέτη του έργου από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων. 13. Το µε αριθµ. 103632/10298/03-
12-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το οποίο στάλθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ η Μ.Π.Ε. της 
µελέτης του θέµατος. 14.  Το µε αριθµ. 4900/370/21-01-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε το 
οποίο στάλθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ δεκαοκτώ (18) σειρές της Μ.Π.Ε. της µελέτης του θέµατος 
σε συνέχεια του ελέγχου της τυπικής πληρότητας της. 15. Την από 31-01-2013 αίτηση του κοινού 
εκπροσώπου των αναδόχων µελετητών, µε την οποία υπέβαλλε στην Υπηρεσία µας αίτηση για την 
χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της µελέτης του θέµατος. 
16. Την µε αριθµ. 9818/935/06-02-2013 εισήγηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας προς το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 17. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 
1/47/18-04-2013 (θέµα 53ο) ….».  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, σηµείωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, τονίζοντας ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις τους, όπως έχουν κατατεθεί σε όλες τις προηγούµενες 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν το θέµα στο σύνολό του. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/518/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται 
στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία 
Μελετών: ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - 
""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µέχρι την 25-10-2013, χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα και µε την οµόφωνη, αριθµ. 1/47/18-4-2013 (Θέµα 
53ο) γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της 
έγκρισης της χορήγησης της παράτασης.  
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6.  Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής 
λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε 
ΦΠΑ, και της διαδικασίας ανάθεσης αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 2.στ) του άρθρου 10 του 
Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.∆. 186/96 καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 
µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 
του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ 
Βελτίωσης Κανονισµού Προτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-
2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 8059/443/28-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 30.000,00 € για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, σε βάρος 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000000 «Ανακατασκευή Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου». 

7. Το µε αριθ. πρωτ. 35707/1662/16-04-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
της Π.Η. (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), από το οποίο 
προκύπτει ότι η «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων 
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επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», 
συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00 €,  µπορεί να ανατεθεί σύµφωνα µε την παρ.2.στ) του 
άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του 
Ν.3481/2006, δεδοµένου το σύνολο των διαθέσιµων, για το τρέχον έτος, πιστώσεων για ανάθεση 
συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στο ποσό των 
2.800.000,00 €. 

8. Την µε αριθ. 1/46/18-04-2013 (Θέµα 46ο) οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η.), περί έγκρισης ανάθεσης της µελέτης του θέµατος σύµφωνα µε την παρ. 2.στ) του 
άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του 
Ν.3481/2006. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 35796/3355/13-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43906/1568/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«…..Έχοντας υπόψη: …..  

Την κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης της σύμβασης που δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών 

δημοσίευσης της προκήρυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν.3316/05, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος 

χαρακτήρα του έργου, ο οποίος συνίσταται στα εξής δεδομένα: 

Πρόκειται για υφιστάμενη πλακογέφυρα συνολικού μήκους 20.25m, αποτελούμενη από τρία αμφιέρειστα 

ανοίγματα, θεωρητικού μήκους 6.75m το καθένα. Το συνολικό πλάτος της πλάκας καταστρώματος 

προσδιορίζεται περίπου ίσο με 7.25m. Η γέφυρα βρίσκεται στα όρια των νομών Αιτωλοακαρνανίας και 

Άρτας πλησίον της κοινότητας Συκούλα του Δ.Δ. Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας. Βρίσκεται περίπου 5Km 

Βορειοδυτικά του Μενιδίου και περίπου 4Km Νοτιοανατολικά από την αρχή της Παράκαμψης της 

Φιλιππιάδας. 

Το αντικείμενο του εν λόγω μελετητικού έργου θα περιλαμβάνει την αποτύπωση του φέροντος 

οργανισμού της υφιστάμενης γέφυρας, τον έλεγχο την φέρουσας ικανότητάς του για τα φορτία 

λειτουργίας, όπως προδιαγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς, το σχεδιασμό της αμφίπλευρης 

επέκτασης του καταστρώματος της γέφυρας, ώστε κατά μήκος της γέφυρας η οδός να ικανοποιεί τις 

γεωμετρικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας οδού, τον σχεδιασμό τυχών απαραίτητων μέτρων 

ενίσχυσης του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της 

υφιστάμενης θεμελίωσης, αλλά και τον ανασχεδιασμό της σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αδυνατεί να 

φέρει τα επιπρόσθετα φορτία λειτουργίας. 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της εν λόγω μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι στο σημείο αυτό του Εθνικού 

Οδικού Δικτύου λόγω τόσο του μικρού και ανεπαρκούς για τις απαιτήσεις της Ε.Ο. πλάτους λωρίδας 

κυκλοφορίας επί της γέφυρας με σχεδόν ανύπαρκτη εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης και της έλλειψης των 

προβλεπόμενων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, όσο και της κακής αρχικής χάραξης, αλλά και της κακής 

διαμόρφωσης των επικλίσεων οδοποιίας, γίνονται πολλά τροχαία ατυχήματα, αρκετά από τα οποία 

θανατηφόρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια με τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού έχει 

παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας στο τμήμα αυτό του Εθνικού Δικτύου και ιδιαίτερα των βαρέων 

οχημάτων.  

Για τους λόγους αυτούς:  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

o Την έγκριση εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας 

υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – 

Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», ποσού 30.000€. Για την σύνταξη της ειδικής αυτής μελέτης απαιτείται 

Πολιτικός Μηχανικός Μελετητής εγγεγραμμένος στο μητρώο Μελετητών με πτυχίο τουλάχιστον Β’ Τάξης 

στην Κατηγορία (08) Στατικών Μελετών. 

o Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ.2.στ) του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006, της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης της 

οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο 

Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», με μέριμνα της Δ.Τ.Ε.Π.Η. ….». 
 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/519/21-05-2013) 
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− Εγκρίνει την εκπόνηση της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Μελέτη βελτίωσης της 
οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000000 
«Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», για τη σύνταξη της 
οποίας, απαιτείται Πολιτικός Μηχανικός Μελετητής εγγεγραµµένος στο µητρώο Μελετητών µε 
πτυχίο τουλάχιστον Β’ Τάξης στην Κατηγορία (08) Στατικών Μελετών και  

− Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης της ανωτέρω µελέτης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, λόγω του 
επείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2.στ) του άρθρου 10 του Ν.3316/2005 όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006, σύµφωνα και µε την µε αριθ. 
1/46/18-04-2013 (Θέµα 46ο) οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης της σύµβασης που δεν επιτρέπει την τήρηση των 
προθεσµιών δηµοσίευσης της προκήρυξης που ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση κα εκπόνηση της ως άνω ειδικής µελέτης, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του 
έργου, συνίσταται στα εξής δεδοµένα: 

Πρόκειται για υφιστάµενη πλακογέφυρα συνολικού µήκους 20.25m, αποτελούµενη από τρία 
αµφιέρειστα ανοίγµατα, θεωρητικού µήκους 6.75m το καθένα. Το συνολικό πλάτος της πλάκας 
καταστρώµατος προσδιορίζεται περίπου ίσο µε 7.25m. Η γέφυρα βρίσκεται στα όρια των νοµών 
Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας πλησίον της κοινότητας Συκούλα του ∆.∆. Μενιδίου του ∆ήµου 
Αµφιλοχίας. Βρίσκεται περίπου 5Km Βορειοδυτικά του Μενιδίου και περίπου 4Km Νοτιοανατολικά 
από την αρχή της Παράκαµψης της Φιλιππιάδας. 

Το αντικείµενο του εν λόγω µελετητικού έργου θα περιλαµβάνει την αποτύπωση του φέροντος 
οργανισµού της υφιστάµενης γέφυρας, τον έλεγχο την φέρουσας ικανότητάς του για τα φορτία 
λειτουργίας, όπως προδιαγράφονται στους ισχύοντες κανονισµούς, το σχεδιασµό της αµφίπλευρης 
επέκτασης του καταστρώµατος της γέφυρας, ώστε κατά µήκος της γέφυρας η οδός να ικανοποιεί 
τις γεωµετρικές απαιτήσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας οδού, τον σχεδιασµό τυχών απαραίτητων 
µέτρων ενίσχυσης του υφιστάµενου φέροντα οργανισµού, τον προσδιορισµό της φέρουσας 
ικανότητας της υφιστάµενης θεµελίωσης, αλλά και τον ανασχεδιασµό της σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι αδυνατεί να φέρει τα επιπρόσθετα φορτία λειτουργίας. 

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της εν λόγω µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι στο σηµείο αυτό του 
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου λόγω τόσο του µικρού και ανεπαρκούς για τις απαιτήσεις της Ε.Ο. πλάτους 
λωρίδας κυκλοφορίας επί της γέφυρας µε σχεδόν ανύπαρκτη εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης και 
της έλλειψης των προβλεπόµενων κιγκλιδωµάτων ασφαλείας, όσο και της κακής αρχικής χάραξης, 
αλλά και της κακής διαµόρφωσης των επικλίσεων οδοποιίας, γίνονται πολλά τροχαία ατυχήµατα, 
αρκετά από τα οποία θανατηφόρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια µε τη λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού έχει παρατηρηθεί αύξηση της κυκλοφορίας στο τµήµα αυτό του Εθνικού ∆ικτύου και 
ιδιαίτερα των βαρέων οχηµάτων 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού  
220.000,00 € µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 4193/194/15-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού 220.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 7/150/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η., και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 15061/1422/15-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την 
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εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 18242/770/28-01-2013 απόφαση  της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Το αριθµ. πρωτ. 44263/4144/14-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44316/1575/14-05-2013 στον φάκελο 
6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 02-04-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής:   

«…. Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές, 
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  µονόγραψε 
και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας 
από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης προσφοράς) µειοδότη ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την 
έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 
21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη 
συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το 
παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας 
ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. 
Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του 
εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 
έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι γίνονται 
δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, όπως 
φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να 
εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο 
σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα της προέδρου να 
ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη 
γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών 
βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω 
διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής [παραλαβή τελευταίας βεβαίωσης 
γνησιότητας εγγυητικής επιστολής 05-04-2013 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ)], την 
08-04-2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε 
ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, 
αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και 
αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 
08-04-2013 η  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή 
ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι 
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 46,47% και ποσό προσφοράς 95.749,02 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 09-04-
2013 και ώρα 7:30 και λήξη την 15-04-2013 και ώρα 14:30. 

Μετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας για τυχόν ενστάσεις κατά του Πρακτικού 
της Επιτροπής διαγωνισµού, η οποία έληξε την 15-04-2013 και επειδή στον Πίνακα (ΙΙ) του 
Πρακτικού [«Πίνακας Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά Μειοδοσίας»] υπάρχουν δύο 
οικονοµικές προσφορές οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα, η ∆.Τ.Ε./Π.Η. προέβη στην 
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πραγµατοποίηση  κλήρωσης την 29-04-2013, µετά την από 24-04-2013 πρόσκληση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. προς τους ενδιαφερόµενους και το αποτέλεσµα αυτής ανέδειξε ως 2η προσφορά 
στον Πίνακα Κατάταξης Κατά Σειρά Μειοδοσίας τη διαγωνιζόµενη Ε.Ε. 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ» και ως 3η την προσφορά της  Ε.Ε. 
«ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΞΕΝΟΦΩΝ  & ΣΙΑ Ε.Ε». Το αποτέλεσµα της 
κλήρωσης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε το αρ. 40972/3911/30-04-2013 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η. Στην συνέχιση της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  η 
οποία πραγµατοποιήθηκε την 30–04–2013 και αφού ελήφθη υπόψη το αποτέλεσµα της 
κλήρωσης µεταξύ ίσων προσφορών την οποία διενήργησε η ∆.Τ.Ε./Π.Η., ο Πίνακας 
κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού διαµορφώνεται ως εξής: (Ακολουθεί Πίνακας) Την 11.00́ µ. της 30-04-2013, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι 
κατατεθείσες προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.», 
µε ποσοστό έκπτωσης 46,47% και ποσό προσφοράς 95.749,02 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Το παρόν 
Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

Ιωάννινα  30 Απριλίου 2013 ....».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/520/21-05-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού  220.000,00 € µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό 
έκπτωσης 46,47% και ποσό προσφοράς 95.749,02 € χωρίς ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (46,47%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο 
“Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας”», προϋπολογισµού € 385.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 24524/1269/15-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας»» 
προϋπολογισµού 385.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43855/4103/13-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44230/1573/14-5-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
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στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 25463/2459/24-04-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί 
µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/521/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο “Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου 
Ν. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισµού € 385.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 43855/4103/13-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 25463/2459/24-
04-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού 
µουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 101905/4152/16-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Επισκευή 
λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού 33.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

7. Την από 23-08-2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Ζαγορίου σχετικά µε την εκτέλεση του έργου του θέµατος, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε 
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µε την αριθµ.8/60/25-07-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 44451/4149/14-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44554/1579/15-5-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 40830/3891/29-04-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί 
µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/522/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», 
προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 44451/4149/14-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 40830/3891/29-04-2013 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισµός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (Υποέργο:  
Επιχωµάτωση 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. 46038/4300/17-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46181/1650/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 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. 22612/2162/29-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς 
και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω ανωτέρας βίας και 
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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 Επιχωµάτωση 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 15/523/21-05-2013) 

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:  Επιχωµάτωση 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. 22612/2162/29-03-2013 
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 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 
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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, 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. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος µε το εξής 
σκεπτικό: «∆εν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε άλλη µια τµηµατική και αποσπασµατική – και 
µάλιστα µε απευθείας ανάθεση – παρέµβαση στον ίδιο χώρο και για το ίδιο αντικείµενο.». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση Μουσείου Υδροκίνησης ∆.∆. Ανθοχωρίου», αναδόχου «Ευριπίδη  
Παπαευθυµίου 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.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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40063/3816/13-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
44017/1570/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα γνωµοδότηση του Τ.Σ.∆.Ε. περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του θέµατος, καθώς και 
εισηγητική έκθεση, στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ ΜΕΛΕΤΗ: Η µελέτη του 
έργου, προϋπολογισµού 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την  
πρώην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της  Ν.Α.Ι.  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπράτηση του έργου έγινε 
µε βάση την παραπάνω µελέτη, την  08-04-2008 µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογής του αναδόχου 
κατά τον οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο Ευριπίδης  Παπαευθυµίου µε ποσοστό έκπτωσης 21,00 %  
και προσφορά 66.386,55 € χωρίς το Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ 
αριθ. 16/238/23-04-2008 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το 
συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Νοµάρχη Ιωαννίνων και του Αναδόχου του έργου 
υπογράφηκε την 11-06-2008 για ποσό 66.386,55 €  χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Ο 
συµβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών είναι (180) ηµερολογιακές ηµέρες,  η 
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συµβατική προθεσµία περαίωσης των εργασιών έληγε την 08-12-2008. Με την  υπ’ αριθ. 
49/832/05-12-2008 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 30-06-2009 , µε την  υπ’ αριθ.  
24/381/25-06-2009 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 30-10-2009 , µε την  υπ’ αριθ.  
42/696/10-11-2009 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 30-06-2010, µε την  υπ’ αριθ. 
21/341/01-07-2010 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 31-08-2010, µε την  υπ’ αριθ. 
28/464/31-08-2010 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 31-12-2010,  µε την  υπ’ αριθ. 
45/800/30-12-2010 απόφαση της Ν.Ε. δόθηκε παράταση έως την 28-02-2011 και µε την  υπ’ αριθ. 
5/87/03-03-2011 απόφαση της Ο.Ε.Π.Η. δόθηκε παράταση έως τις 31-05-2011 για τακτοποίηση 
και κλείσιµο του φακέλου εργολαβίας. Το έργο έχει παραληφθεί προσωρινά (έχει εκτελεστεί το 
100% του έργου). Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες-ΠΚΤΜΝΕ: 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών (τακτοποιητικός-υπερβατικός λόγω ΦΠΑ) – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν µε σκοπό: α) Για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των διαφόρων 
ποσοτήτων των κονδυλίων όπως είχαν προκύψει µετά την σύνταξη των αναλυτικών επιµετρήσεων 
του έργου, β) Την αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23 %, β) Για να τιµολογηθούν νέες εργασίες που 
κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και οι 
οποίες δεν προβλεπόταν στην µελέτη (Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Τ.Υ. 5/77/08-02-2008 απόφαση 
της Ν.Α.Ι.) Ειδικότερα όσον αφορά στην ανάγκη ενσωµάτωσης νέων εργασιών, δικαιολογείται ως 
ακολούθως: 1. ΝΤ-1. ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα  2. ΝΤ-2. 
Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  των 150kg τσιµέντου 3. ΝΤ-3. ∆ιαµόρφωση όψεων 
λιθοδοµών χωρικού τύπου Η συνολική δαπάνη του έργου παρουσίασε αύξηση κατά 2.655,46 € που 
οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%. Εποµένως το ύψος της αρχικής 
εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης  της εργολαβίας µεταβλήθηκε και διαµορφώθηκε στα 81.655,46 
€ µε το ΦΠΑ. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
3481/06(ΦΕΚ 162/02-08-2006). 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός- 
υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε µε 
σκοπό: α) Για να συµπεριλάβει την αναθεώρηση των τιµών µονάδος των εργασιών της εργολαβίας. 
Η συνολική δαπάνη του έργου παρουσίασε αύξηση κατά 5.084,06 € που οφείλεται στην 
αναθεώρηση των τιµών. Εποµένως το ύψος της εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης  της εργολαβίας 
µεταβάλλεται και διαµορφώνεται στα 86.739,52 € µε το ΦΠΑ. Ο 2ος Α.Π.Ε. εµπίπτει στις διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162/02-08-2006). Κατόπιν των παραπάνω : Εισηγούµαστε Την 
έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 86.739,52 € 
µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού ποσού κατά 5.084,06 €, λόγω της αναθεώρηση των 
τιµών µονάδος της εργολαβίας.…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/525/21-05-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση 
Μουσείου Υδροκίνησης ∆.∆. Ανθοχωρίου», αναδόχου «Ευριπίδη  Παπαευθυµίου Ε.∆.Ε.», όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 86.739,52 µε ΦΠΑ, 
ήτοι µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού ποσού κατά € 5.084,06 (µε ΦΠΑ), που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αναθεώρηση των τιµών µονάδος της εργολαβίας και υπέρ της έγκρισης του οποίου, 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 
1/9/18-04-2013 (θέµα 9ο) Πράξη του. 
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6.  Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, βάσει της 
αριθµ. 4/83/28-01-2013 απόφασης της 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 4/83/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε, λόγω του κατεπείγοντος, η δαπάνη που θα προκύψει για τη διάθεση από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ελικοπτέρου τύπου SUPER PUMA AS-332 C1, καθώς και 
µέσων από άλλους φορείς διάσωσης, προκειµένου να συµβάλλουν στην έρευνα για τον 
εντοπισµό αγνοούµενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.2003/41435/1764/02-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41618/1516/02-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του 
θέµατος, σύµφωνα µε το σχετικό, από 30-04-2013 Πρακτικό κλήρωσης που επισυνάπτεται 
στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/526/21-05-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή για την παραλαβή εργασιών, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην 
αριθµ. 4/83/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 30-04-2013 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 
Τακτικά µέλη 
α. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β’ 
β. Λαδάς Γεώργιος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ και 
γ. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’. 
Αναπληρωµατικά µέλη 
α. Ζησίδης Ματθαίος, του κλάδου  ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 
β. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ και 
γ. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 30-4-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παραλαβής 

 Σήµερα στις 30/4/2013 παρουσία των : 

1. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, 

2. Παναγιώτα Μπλέτσα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 
και 

3. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή: 

 Παραλαβή σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 4/83/28-1-2013 απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής  

σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-
2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
 
α. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β’ 
β. Λαδάς Γεώργιος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ και 
γ. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 
 
Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
 
α. Ζησίδης Ματθαίος, του κλάδου  ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 
β. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ 
γ. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 
  
 Ιωάννινα 30/4/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Στόλη Φωτεινή 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 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. 
45136/1906/145-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46284/1659/17-05-2013 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, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ.  Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
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αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/527/21-05-2013) 

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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 KY 5186 ΦOΡΤΩΤΗΣ ΜΙΖΑ-∆ΥΝΑΜΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ 1.580,00 1.943,40   

2 KY5166 ΦOΡΤΩΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-
ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.650,00 2.029,50   

3 KY5178 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

1.425,00 1.752,75   

4 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ-
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ 

140,00 172,20   

5 ΚΥ 6661 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑ∆ΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑ∆ΙΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

155,00 190,65   

6   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

150,00 184,50   

7 ME 121952 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 100,00 123,00   
8 ΚΗΥ 9171 ΒΥΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 250,00 307,50   

9 ΜΕ 93717 ΦOΡΤΩΤΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ  20,5*25  ΤΕΜ 4-
ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ TL ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΣΥΜΠΑΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

6.500,00 7.995,00 
Α.ΠΑΤΟΥΝΑΣ-
Σ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ 
Ο.Ε. 

10 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗ-1 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΜΑΛ. 
ΝΟ8 

190,00 233,70   

11 ΚΥ 9072 ΦΟΡΤΗΓΟ 
2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315*80*22,5 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  1.100,00 1.353,00   

12 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 4 
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 

160,00 196,80   

13 ΚΗΥ 9178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
3 ΖΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

105,00 129,15   

14 ΜΕ 121962 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  
2 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

120,00 147,60   

15 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΒΑΛΒΙ∆Α 

85,00 104,55   

16 ΜΕ 123708 ΦΟΡΤΗΓΟ 
2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ-
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 110,00 135,30   

17 ΚΗΙ 7387 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
1 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

30,00 36,90   

18 ΜΕ 123710 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 90,00 110,70   

19 ΜΕ 121962 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
(ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-
ΡΟΥΛΜΑΝ-ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ-ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ-ΛΑΣΤΙΧΟ-ΡΑΚΟΡ 

466,20 573,43   
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ΓΩΝΙΑ-ΣΩΛΗΝΑΣ) 

20 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΑΣΜΑΝ 

560,00 688,80   

21 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΣΕΡΒΙΣ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΕΤ 
ΑΝΤΛΙΑ 1-ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
1- ΕΛΑΤΗΡΙΑ 1 

505,00 621,15   

22 ΜΕ 123702 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 100,00 123,00   

23 ΚΗΙ 7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  358,86 441,40   

24   
ΣΚΑΦΟΣ 
ΛΙΜΝΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 2.350,00 2.890,50   

25 ΜΕ 123702 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-
Φ.ΑΕΡΟΣ-Φ.ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

1.985,00 2.441,55   

26 ΚΗΟ 9101 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚ
Ο 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

1.420,00 1.746,60   

27 ΚΥ 6662 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΗΣ(ΦΛΑΝΤΖΕΣ Κ.Λ.Π) 

800,00 984,00   

  ΣΥΝΟΛΟ  22.485,06 27.656,62  
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών 
σε οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45756/1931/16-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46282/1658/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια 
διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών στα οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σηµειώνοντας ότι η δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.420,00 ΕΥΡΩ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού  της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε ειδικό φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 1699.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/528/21-05-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.420,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1699), για την προµήθεια 
διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών στα οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας 
σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που 
επικράτησαν σ’ αυτές, βάσει της αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 14/511/30-04-2013 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθ. πρωτ. 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 αριθ. 14/511/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 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. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.600.2/46269/1958 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 46278/1657/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για  
την αποκατάσταση βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/529/21-05-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της 
βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα, από 
15-04-2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την 
άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, υφίστατο δε δεδοµένη και επείγουσα 
ανάγκη για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των περιοχών και των κατοίκων και σύµφωνα µε την αριθµ. 14/511/30-04-2013 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 14/511/30-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου 
της Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕ 
121929 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

250 80,00 20.000,00 24.600,00 15/04-05/05/2013 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 27734 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

255 55,00 14.025,00 17.250,75 15/04-05/05/2013 
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ΣΙΩΚΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 95066 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-07/05/2013 

ΣΙΩΚΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕ 
106457 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-07/05/2013 

ΣΙΩΚΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕ 
119478 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-07/05/2013 

ΤΣΙΟΣΤΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΜΕ 51078 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

45 55,00 2.475,00 3.044,25 15/04-18/04/2013 

ΠΑΠΑΖΩΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕ 47392 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

112 55,00 6.160,00 7.576,80 15/04-24/04/2013 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 59252 

ΕΠ.Ο∆. 
ΜΗΛΙΩΤΑ∆ΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ 
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΛΙΜΝΗ 
ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 

91 55,00 5.005,00 6.156,15 15/04-23/04/2013 

ΚΟΝΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ 34077 2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 32 55,00 1.760,00 2.164,80 15/04-17/04/2013 

ΛΙΣΓΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΙΣΓΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. 

ΜΕ 
109205 

2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 15/04-12/05/2013 

ΛΙΣΓΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΛΙΣΓΑΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. 

ΜΕ 57867 2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 330 60,00 19.800,00 24.354,00 15/04-12/05/2013 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕ 55740 2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 153 130,00 19.890,00 24.464,70 15/04-27/04/2013 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ 

ΜΕ 
111553 

2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 

150 100,00 15.000,00 18.450,00 15/04-05/05/2013 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
102880 

2Η ΕΠ. Ο∆Ο ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙ 297 55,00 16.335,00 20.092,05 15/04-07/05/2013 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 33348 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-07/05/2013 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71479 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-07/05/2013 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71478 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 300 50,00 15.000,00 18.450,00 15/04-07/05/2013 

ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΒ 1589 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 363 55,00 19.965,00 24.556,95 15/04-12/05/2013 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕ 91564 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 15/04-12/05/2013 

ΜΠΙΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΕ 
123722 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 250 50,00 12.500,00 15.375,00 15/04-04/05/2013 

∆ΕΛΦΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΒ 5104 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΟΥΡΚΑ 
(ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

272 55,00 14.960,00 18.400,80 15/04-05/05/2013 
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ΜΑΛΙΑΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΒ 4323 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΟΥΡΚΑ 
(ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 15/04-13/05/2013 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΟΥΡΚΑ 
(ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

109 55,00 5.995,00 7.373,85 15/04-23/04/2013 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 32766 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΦΟΥΡΚΑ 
(ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

220 60,00 13.200,00 16.236,00 15/04-01/05/2013 

 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 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».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µέτρηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω κινητού τηλεφώνου. 

 
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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43667/3441/13-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 44559/1580/15-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση της ετήσιας δαπάνης εκτιµώµενου ποσού των 300,00 €, για 
τη µέτρηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω κινητού τηλεφώνου, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού, Ειδ. Φορέας: 072,  ΚΑΕ: 0826 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/530/21-05-2013) 
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Εγκρίνει την ετήσια δαπάνη εκτιµώµενου ποσού 300,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0826 του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τη 
µέτρηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσω κινητού τηλεφώνου, για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω αρµοδιότητας, 
σύµφωνα και µε την αριθµ. 65198/13706/01-12-2012 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία µεταβιβάσθηκαν στην Υπηρεσία, ο 
Εξοπλισµός Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και οι Μετεωρολογικοί Σταθµοί που 
λειτουργούν στην περιοχή.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

 7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή, εγγράφου σχετικά µε την 
εξόφληση απαιτήσεων από λογαριασµούς έργων παρελθόντων ετών. 

 
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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45702/3591/16-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 45864/1645/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 50,00 € για την επίδοση (µε θυροκόλληση) 
µε δικαστικό επιµελητή στον κ. Νικόλαο Μπίντο Ε.∆.Ε. εγγράφου σχετικά µε την εξόφληση 
απαιτήσεων από λογαριασµούς έργων παρελθόντων ετών, που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισµού, Ειδ. Φορέας: 072,  ΚΑΕ: 0871 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Ιωαννίνων). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/531/21-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 50,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για την επίδοση (µε 
θυροκόλληση) µε δικαστικό επιµελητή στον κ. Νικόλαο Μπίντο του ∆ηµητρίου, νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρείας «Νικόλαος Μπίντος & Σία Ε.Ε.», εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την εξόφληση απαιτήσεων από λογαριασµούς έργων 
παρελθόντων ετών και ορίζει την Λαµπρινή Τσαχαλά, ∆ικαστική Επιµελήτρια του 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για να ενεργήσει τη σχετική επίδοση. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 της υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόµου Ευθαλίας, στη Brescia της Ιταλίας, για συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα 
«Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και θα πραγµατοποιηθεί από 26 – 31 Μαΐου 2013 και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, προς και από το Αεροδρόµιο Μακεδονία της 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 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 Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 7000/15-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44659/1581/15-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της 
υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόµου Ευθαλίας, στη 
Brescia της Ιταλίας, για συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα «Καλύτερη κατάρτιση για 
ασφαλέστερα τρόφιµα» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 
πραγµατοποιηθεί από 26 – 31 Μαΐου 2013. 

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

(απόφαση 15/532/21-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Οικονόµου Ευθαλίας, στη Brescia της Ιταλίας, για συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα «Καλύτερη 
κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα» το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 
πραγµατοποιηθεί από 26 – 31 Μαΐου 2013 καθώς και τη δαπάνη ποσού 200,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησής της προς και από το Αεροδρόµιο Μακεδονία της 
Θεσσαλονίκης, από το οποίο θα µεταβεί στην Brescia της Ιταλίας, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευαγγέλου Σακκά, στην Αθήνα από 21 έως 
22 Μαΐου 2013, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο 
Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45559/3582/21-05-2013  έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 45710/1641/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του Ευαγγέλου 
Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα από τις 21 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου του 2013, για τη 
συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο ΕΚ∆∆Α µε αντικείµενο «Εθνική 
Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση». 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/533/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Ευαγγέλου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα από 21 έως 22 Μαΐου 
2013, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο ΕΚ∆∆Α µε αντικείµενο 
«Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού € 234,02 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης του  Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013, για τη 
συµµετοχή του στην ενηµερωτική συνάντηση κλιµακίου Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 46152/4321/17-05-2013  έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 46222/1652/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του Γρηγορίου 
Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013, για τη συµµετοχή του στην ενηµερωτική συνάντηση 
κλιµακίου Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έργα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/534/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Γρηγορίου Σιαµόπουλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013, για τη συµµετοχή του 
στην ενηµερωτική συνάντηση κλιµακίου Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 242,00 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 071, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπανών φιλοξενίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, του εν Ελλάδι διαπιστευµένου 
∆ιπλωµατικού Σώµατος.  

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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41873/340/15-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
45293/1635/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «Η ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών προγραµµατίζει περιήγηση των 
ξένων πρέσβεων που είναι διαπιστευµένοι στην Ελλάδα σε περιοχές της χώρας µας ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν είναι 
ευρύτερα γνωστές στο εξωτερικό ως «συνήθεις τουριστικοί προορισµοί». Στόχος της ενέργειας 
είναι η προβολή του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς των περιοχών 
αυτών, καθώς και η παράλληλη προβολή των οικονοµικών δυνατοτήτων τους και των 
προοπτικών ανάπτυξής τους. Κατά το χρονικό διάστηµα 17-19/5/2013, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας αυτής, διοργανώνεται τριήµερη επίσκεψη στην Καστοριά, τα Ιωάννινα και το 
Μέτσοβο, µε τη συµµετοχή 35 περίπου ξένων Πρέσβεων, όπως αναφέρεται και στο σχετικό 
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έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιήγησης κρίνεται 
αναγκαίο οι υψηλοί καλεσµένοι να περιηγηθούν σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, φυσικά  µνηµεία κ.λ.π., προκειµένου να αποκοµίσουν τις καλύτερες 
εντυπώσεις από τις περιοχές των Ιωαννίνων και του Μετσόβου, τις οποίες προβλέπεται να 
επισκεφθούν, καθώς και να πραγµατοποιήσουν συναντήσεις µε τους επικεφαλής της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των 2 ∆ήµων. Το κόστος της µεταφοράς και της φιλοξενίας τους θα 
καλυφθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ προτείνεται η Περιφέρεια Ηπείρου να καλύψει τα 
έξοδα ενός ξεναγού, καθώς και της παράθεσης δυο γευµάτων (ένα στα Ιωάννινα και ένα στο 
Μέτσοβο). Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε να εγκρίνετε  τη δαπάνη 2.200,00 €, που 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας 
Ηπείρου), για την κάλυψη των προαναφερόµενων εξόδων. ». 

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. 41873/340/15-05-2013 εισήγησης 
του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 30-04-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/535/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.200,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» 
(Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779), για τη φιλοξενία στην Περιφέρεια Ηπείρου, του εν Ελλάδι διαπιστευµένου 
∆ιπλωµατικού Σώµατος, στο πλαίσιο της περιήγησης που διοργανώνει η ∆ιεύθυνση Εθιµοτυπίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, των ξένων πρέσβεων που είναι διαπιστευµένοι στην Ελλάδα, σε 
περιοχές της χώρας µας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν είναι ευρύτερα γνωστές στο εξωτερικό ως «συνήθεις τουριστικοί 
προορισµοί», µε στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
των περιοχών αυτών, καθώς και την παράλληλη προβολή των οικονοµικών δυνατοτήτων τους και 
των προοπτικών ανάπτυξής τους. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, διοργανώνεται, κατά το χρονικό διάστηµα 17-19/5/2013, 
τριήµερη επίσκεψη στην Καστοριά, τα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, µε τη συµµετοχή 35 περίπου 
ξένων Πρέσβεων, κατά τη διάρκεια της οποίας κρίνεται αναγκαίο οι υψηλοί καλεσµένοι να 
περιηγηθούν σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, φυσικά  µνηµεία κ.λ.π., 
προκειµένου να αποκοµίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις από τις περιοχές των Ιωαννίνων και του 
Μετσόβου, τις οποίες προβλέπεται να επισκεφθούν, καθώς και να πραγµατοποιήσουν συναντήσεις 
µε τους επικεφαλής της Περιφέρειας Ηπείρου και των ∆ήµων.  

Η ως άνω δαπάνη θα καλύψει, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, τα έξοδα ενός ξεναγού,  την 
αγορά αναµνηστικών δώρων, καθώς και της παράθεσης δυο γευµάτων (ένα στα Ιωάννινα και ένα 
στο Μέτσοβο), ενώ το κόστος της µεταφοράς και της φιλοξενίας θα καλυφθεί από το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης, χώρων του κτιρίου του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη στέγαση του Συλλόγου 
Ιωαννιτών Σκακιστών.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
45682/3589/16-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45715/1642/16-05-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Μετά από αίτηση 
του συλλόγου Ιωαννιτών σκακιστών ,η Υπηρεσία αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι το συγκεκριµένο 
ακίνητο παραµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα αχρησιµοποίητο και ότι δεν υφίσταται 
ανάγκη για άµεση χρήση από την Περιφέρεια Ηπείρου , εισηγούµαστε να γίνει δεκτή η 
αίτησή τους  και να παραχωρηθεί η χρήση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ιωαννίνων , µε τους 
εξής όρους : 1. H παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγµατος και ως χρησιδάνειο κατά το 
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άρθρο 810 του Α.Κ. 2. Ο σκακιστικός σύλλογος δεν µπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου 
διαφορετική από την συµφωνηθείσα και είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε αναγκαία 
δαπάνη για την επισκευή , συντήρηση , καλλωπισµό τόσο του κτιρίου όσο και του 
περιβάλλοντος χώρου ,καθώς επίσης τις δαπάνες ύδρευσης ,ηλεκτροδότησης , θέρµανσης 
.  3. Η Περιφέρεια µπορεί να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου  αν παραστεί ανάγκη προς  
χρήση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας . Τέλος σκοπός του συλλόγου σύµφωνα µε τα 
γραφόµενά τους  στην αίτησή  , είναι να διαδώσει το σκάκι στους µαθητές κυρίως της 
περιοχής µας , ώστε όχι µόνο να αποκοµίσουν τα οφέλη που σαν άθληµα προσφέρει , 
αλλά και να τους δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουν  άλλες ύποπτες δραστηριότητες  που 
δυστυχώς κρύβει η εποχή µας . Είναι ένας ενεργός σύλλογος που αποτελείται από πολλά 
µέλη , συµβάλει στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής , δηµιουργείται 
έτσι µε την καθηµερινή του δράση ένας πνεύµονας πολιτιστικής , κοινωνικής και αθλητικής 
ανάπτυξης και ελπίζουµε µε την σωστή αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου και λόγω της 
θέσης του δίπλα στο πνευµατικό κέντρο και στο σχολείο , να αποκτήσει  νέα δυναµική στην 
τοπική κοινωνία και να προσελκύσει νέα µέλη έτσι ώστε  να µην πάει χαµένη η προσπάθεια 
τόσων ετών.».  

Στο από 28-01-2013 έγγραφο αίτηµα του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών αναφέρονται τα 
εξής: «…Ο Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών ιδρύθηκε το έτος 1950, έχει έδρα τα Ιωάννινα 
και στεγάζεται τα τελευταία 5 χρόνια σε χώρο που µισθώνει στην οδό ∆ωδώνης 21. Ο 
σκοπός του συλλόγου είναι να διαδώσει το σκάκι, στους µαθητές κυρίως της περιοχής µας, 
ώστε όχι µόνο να αποκοµίσουν τα οφέλη που σαν άθληµα προσφέρει, αλλά και να τους 
δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουν άλλες ύποπτες δραστηριότητες που δυστυχώς κρύβει η 
εποχή µας. Ο σύλλογος µας αριθµεί περί τα 180 µέλη παλαιά και νέα, πάνω από 60 
ενεργούς αθλητές και περί τους 50 µαθητές δηµοτικού που παρακολουθούν µαθήµατα. Οι 
βασικές δράσεις µας είναι: α) προπονητές του συλλόγου µας σε συνεργασία µε τους 
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων διαδίδουν το σκάκι παραδίδοντας µαθήµατα σε αρκετά 
σχολεία του νοµού, β) λειτουργούµε τµήµατα προπόνησης όλων των επιπέδων στα 
γραφεία µας. γ) ∆ιοργανώνουµε στις αρχές κάθε χρόνου το σχολικό και ατοµικό 
πρωτάθληµα της πόλης και κατά περίπτωση της Β∆ Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. δ) 
∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο το ατοµικό και οµαδικό εφηβικό πρωτάθληµα Β.∆. Ελλάδος ε) 
Συµµετέχουµε στο Κύπελλο Ελλάδος και στο Οµαδικό Πρωτάθληµα Ελλάδος. Ειδικά το 
2010 και 2011 υπήρξαν οι δύο πρώτες χρονιές κατά την οποία αγωνιστήκαµε στο 
Πρωτάθληµα της Α' Εθνικής Κατηγορίας. Στ) Ο χώρος του συλλόγου είναι καθηµερινά 
ανοικτός και µάλιστα εκτός των µαθητών υπάρχουν και µέρες που προσφέρονται για 
ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας και επιπέδου γνώσης, να µπορούν να ακονίσουν το 
µυαλό τους παίζοντας σκάκι. Οι δράσεις µας είναι συνεχείς και χρόνο µε τον χρόνο 
εµπλουτίζονται µε νέες εκδηλώσεις. Ήδη οι προσπάθειες αυτές αρχίζουν να καρποφορούν, 
καθόσον αυξάνεται γεωµετρικά ο αριθµός των µαθητών που ασχολούνται µε το σκάκι και 
γίνεται αισθητή πλέον η παρουσία των αθλητών του νοµού µας σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο 
Σύλλογος µας δυστυχώς, θύµα και αυτός της οικονοµικής κρίσης, αδυνατεί πλέον να 
ανταποκριθεί στα έξοδα που κάθε µήνα προκύπτουν λόγω του µισθωµένου χώρου που 
διατηρεί. …. ».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Συµφωνούµε µε την 
αξιοποίηση ακινήτων της Περιφέρειας από διάφορους φορείς, εάν και εφόσον δεν τα 
χρειαζόµαστε, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών. Επανερχόµαστε δε, στο αίτηµά 
µας, να ενηµερωθεί το Περιφερειακό Συµβούλιο για το σύνολο των ακινήτων όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να αντιµετωπισθεί ολοκληρωµένα σε όλη την Περιφέρεια 
η αξιοποίησή τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, και να διερευνηθεί η δυνατότητα 
διάθεσής τους σε Φορείς, Ιδρύµατα κλπ.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/536/21-05-2013) 
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Εγκρίνει, σύµφωνα µε διατάξεις του άρθρου 12 του Π.∆. 242/1996 σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012, που 
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 810 του Α.Κ., τη δωρεάν 
παραχώρηση, για πέντε έτη, της χρήσης των χώρων του κτιρίου του πρώην Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που βρίσκεται στο ∆ήµο 
Ιωαννιτών, επί των οδών Αγίας Μαρίνης και Χρήστου Κάτσαρη, για τη στέγαση του Συλλόγου 
Ιωαννιτών Σκακιστών για λόγους επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί προκύπτουν 
από το περιεχόµενο της αριθµ. πρωτ. 45682/3589/16-05-2013 εισήγησης του Τµήµατος 
Προσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και του 
σχετικού, από 28-01-2013 εγγράφου αιτήµατος του Συλλόγου (ανωτέρω υπό στ. 6) 

Η παραχώρηση του ανωτέρω αιθουσών κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, θα γίνει µε τους 
ειδικότερους όρους και συµφωνίες των άρθρων 810 και επ. του Αστικού Κώδικα, και βάσει της 
σχετικής σύµβασης χρησιδανείου που θα συναφθεί, ειδικότερα δε, µε τους εξής όρους: 

1. H παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγµατος και ως χρησιδάνειο κατά το άρθρο 810 του 
Α.Κ. 

2. Ο σύλλογος δεν µπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου διαφορετική από την συµφωνηθείσα 
και είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε αναγκαία δαπάνη για την επισκευή, 
συντήρηση, καλλωπισµό τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς 
επίσης τις δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρµανσης.  

3. Η Περιφέρεια Ηπείρου µπορεί να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου, αν παραστεί ανάγκη 
προς  χρήση από τις υπηρεσίες της. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση εκτέλεσης έργων σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)» 
του Προγράµµατος ΚΑΠ 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, 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. 45688/1983/17-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45294/1646/17-05-2013 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 «Σύνταξη µελετών (πλην 
τεχνικών)» µε προϋπολογισµό και πίστωση 60.000,00 € προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες που στην 
σύνταξη µελετών οι οποίες δεν είναι τεχνικής φύσεων.  

Με έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. µας έγινε γνωστή η ανάγκη χρηµατοδότησης δύο 
έργων, ως κάτωθι: 
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Α. Eκπόνηση προµελέτης Σκοπιµότητας για αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος 
«∆ΟΜΠΟΛΗ».  
Η προµελέτη θα αφορά : 
 1. Αποτύπωση της Υφιστάµενης Κατάστασης του ακινήτου και συγκεκριµένα την  διάγνωση και 
αναλυτική περιγραφή της παρούσας κατάστασης του εξεταζόµενου χώρου σε ότι αφορά τα σηµερινά 
ιδιοκτησιακά, πολεοδοµικά, χωροταξικά κοινωνικοοικονοµικά, επιχειρηµατικά και άλλα 
χαρακτηριστικά καθώς και την επικαιροποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου σε σχέση µε την αξιοποίηση του εξεταζόµενου κτιρίου.  
  2. Ανάλυση του ακινήτου βάσει ποιοτικών κριτηρίων µέσω συνοπτικής έρευνας για τον καθορισµό 
της εµπορικότητας του ακινήτου, καταγραφής ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών που προσδίδουν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα στο ακίνητο, έλεγχου των εµπορικών χαρακτηριστικών της περιοχής και καταγραφής 
σχεδιαζόµενων έργων υποδοµών και αποκατάστασης που θα επηρεάσουν τον τρόπο αξιοποίησης του 
ακινήτου. 
3 Επισκόπηση εναλλακτικών µοντέλων ανάπτυξης του ακινήτου και διατύπωση πρότασης αξιοποίησης 
η οποία θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά, την παρουσίαση εναλλακτικών µεθόδων αξιοποίησης του 
ακινήτου, την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της χρήσης και της µεθόδου αξιοποίησης που θα προκριθεί 
κατόπιν των επαφών  µε πιθανούς επενδυτές και θα συναποφασισθεί σε συνεργασία µε την Π.Η., την 
τεκµηρίωση αναµενόµενου βαθµού ανταποδοτικότητας του προτεινόµενου έργου αξιοποίησης, την 
αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης µέσω της ανάλυσης των ροών κόστους και ωφελειών τους και τον 
καθορισµό των απαραίτητων ενεργειών καθώς και των θεσµικών/ κανονιστικών προσαρµογών που 
πρέπει να γίνουν πριν την ανάθεση των σχετικών συµβάσεων ούτως ώστε το προτεινόµενο σχέδιο 
αξιοποίησης να είναι υλοποιήσιµο. 
Το εκτιµώµενο κόστος της ανωτέρω µελέτης ανέρχεται στα 20.000 €  
Β. Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ELENA  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε την ΕτΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) έχουν θέσει σε 
ισχύ πρόγραµµα (µε το ακρωνύµιο ELENA) δωρεάν επιδότησης Τεχνικής Βοήθειας προς ΟΤΑ για την 
υποστήριξη δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας και έργων φιλικά προς το περιβάλλον. Μέσω του 
προγράµµατος αυτού µπορεί ο φορέας που θα ενταχθεί στο πρόγραµµα να λάβει επιδότηση έως και 
90% της εκάστοτε δαπάνης/υπηρεσίας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου προγραµµατίζει, στο πλαίσιο τόσο της παρούσας όσο και της επερχόµενης 
περιόδου, σειρά προγραµµατίζει σειρά µεσαίας και µεγάλης κλίµακας ενεργειακών παρεµβάσεων και 
υποδοµών που αφορούν σε συστήµατα ενεργειακής εξοικονόµησης, «πράσινης»  παραγωγής ενέργειας, 
διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και παρεµβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως ήπιες αστικές 
µεταφορές, κ.α. Η συσχέτιση των δράσεων αυτών µε τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος 
ΕΛΕΝΑ καθώς και η υποβολή φακέλων στο πλαίσιο του ΕLENA θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο 
ανάπτυξης της περιοχής.  
Για την καλύτερη προετοιµασία προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η συνδροµή εξειδικευµένων 
συµβούλων για τη σχεδίαση και τη σύνταξη όλων των µελετών και την παροχή της τεχνικής βοήθειας 
για την καλύτερη προετοιµασία προκειµένου να υπάρχει το µέγιστο του οφέλους από το πρόγραµµα. 
Συγκεκριµένα  η τεχνική βοήθεια θα παράσχει σε δύο τοµείς και θα αφορά τις κάτωθι ενέργειες :  
1. Αρχικό σχέδιο επιχειρησιακού πλάνου: Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης µε προκαταρκτική 
συλλογή στοιχείων που αφορούν το σύνολο των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων της Π.Η. σε βάθος 
πενταετίας και σε δράσεις ενεργειακής εξοικονόµησης, ελλάτωσης του ενεργειακού αποτυπώµατος, 
έξυπνης και φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής ενέργειας, καθώς και πρωτοβουλίες που αφορούν 
σε έξυπνες και οικονοµικές µεταφορές πληθυσµού και εµπορευµάτων. Αξιολόγηση, προτεραιοποίηση 
και ταξινόµηση εν δυνάµει δράσεων µε βάση την ωριµότητα, σκοπιµότητα και αναγκαιότητα. 
Ταυτοποίηση και συσχέτιση µε τους στόχους και τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος ELENA. 
Σύνταξη αρχικού επιχειρησιακού πλάνου µε παράθεση τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων και 
αναλύσεων. Προκαταρκτική φάκελος-αίτηση (pre application) προς τα αρµόδια όργανα για πιθανή 
προεπιλογή. 
2. Προετοιµασία και υποβολή πλήρους φακέλου χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ELENA : 
Υποστήριξη της προκαταρκτικής αίτησης ενώπιον των αρµοδίων Οργάνων του προγράµµατος ELENA, 
αξιολόγηση πιθανών παρατηρήσεων, συµµόρφωση/τροποποίηση/προσαρµογή. Ανάλυση µέσω 
ανάδρασης των προεπιλεγόµενων δράσεων και πρωτοβουλιών, σχεδίαση ολοκληρωµένου σχεδίου 
ενεργειακής πρωτοβουλίας, µε σηµείο αναφοράς την συµπληρωµατικότητα των έργων. Αναλυτική 
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τεκµηρίωση της εφικτότητας των έργων, της ανταποδοτικότητας αυτών (cost benefit, revolving) και 
της φιλικότητας αυτών προς το περιβάλλον.  Πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο - αίτηση σύµφωνα µε το 
πρότυπο ELENA. 
Με έγγραφό της , η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.  εκτιµά ότι το εκτιµώµενο κόστος της Τεχνικής 
Βοήθειας ανέρχεται στα 15.000 €,.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η χρηµατοδότηση από το έργο Σύνταξη µελετών (πλην 
τεχνικών)» του προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου, δύο έργων ως εξής: 
1. «Προµελέτη Σκοπιµότητας για αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος «∆ΟΜΠΟΛΗ», 

προϋπολογισµού και πίστωσης 20.000 €. 
2. «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ELENA»,  προϋπολογισµού και πίστωσης 15.000 €. 
Τα έργα πρόκειται να εκτελεστούν µε µέριµνα και ευθύνη της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. …..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και  
Ζούµπας Στέφανος, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Συµφωνούµε για την εκπόνηση των 
µελετών του θέµατος, µε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από το νόµο, µε τις εξής 
παρατηρήσεις: Σχετικά µε την εκπόνηση της πρώτης µελέτης, για την αξιοποίηση του κτιριακού 
συγκροτήµατος “∆ΟΜΠΟΛΗ”, εάν και εφόσον οι µελέτες οι οποίες έχουν ήδη εκπονηθεί για τις 
ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις, δεν ανταποκρίνονται στον σκοπό τον οποίο η Περιφέρεια προκρίνει 
στο σχεδιασµό της. Επαναφέρουµε δε το αίτηµά µας, για ολοκληρωµένη και συνολική καταγραφή 
και παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα, όλων των κτιριακών 
εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και µισθωµένων), ώστε να αντιµετωπισθεί ολοκληρωµένα σε όλη την 
Περιφέρεια η αξιοποίησή τους, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Σχετικά µε την εκπόνηση της 
δεύτερης µελέτης, στο πλαίσιο του προγράµµατος “ELENA”, είµαστε υπέρ της αξιοποίησης 
Κοινοτικών Προγραµµάτων και κονδυλίων, αρκεί να είναι στοχευµένα και ενταγµένα στο 
συνολικότερο προγραµµατισµό της Περιφέρειάς µας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/537/21-05-2013) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)» 
προϋπολογισµού & πίστωσης € 60.000,00 του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
την εκτέλεση, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, των κάτωθι έργων, 
σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:  

1. «Προµελέτη Σκοπιµότητας για αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος “∆ΟΜΠΟΛΗ”», 
προϋπολογισµού και πίστωσης € 20.000,00 µε ΦΠΑ και 

2. «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του 
προγράµµατος “ELENA”»,  προϋπολογισµού και πίστωσης € 15.000,00 µε ΦΠΑ 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Ματαίωση διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life 
Style” ( Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 
44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 20 07-2013 και 
επαναπροκήρυξή του µε τροποποίηση των όρων 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, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
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Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο 
ΜedLS. 

7. Την αριθµ. 10/283/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην από 21-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και για τις δράσεις που αφορούν: Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, 
συντονισµός επιτροπών και συναντήσεων, Λειτουργία Μόνιµου Γραφείου Τύπου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε σχολεία 
(field analysis), Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε επιχειρήσεις (desk analysis), 
Υποστήριξη στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή του Εγχειριδίου MedLS, Συµβολή στη 
συγγραφή, µετάφραση και διανοµή σε τοπικό επίπεδο του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου 
ΜedLS και Στελέχωση Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 45661/1982/17-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46054/1649/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. πρωτ. 45582/3584/16-05-2013 έγγραφο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: « …. Μετά από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, προφορικά, από την 
Υπηρεσία µας, σχετικά µε την Προκήρυξη του έργου για την επιλογή Αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για τη υλοποίηση 
του έργου «MEDITERRANEAN LIFESTYLE (MedLS):Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION PROGRAMME GREECE– ITALΥ 2007-2013, διαπιστώσαµε ότι στη 
σελίδες 17-18 της διακήρυξης υπάρχει η φράση «ιδιαίτερα στην υλοποίηση έργων που 
αφορούν στην διαχείριση της παραγωγής διαδικασίας ελαιολάδου και της διαχείρισης των 
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων» η οποία δηµιουργεί σύγχυση σε όσους θέλουν να 
καταθέσουν προσφορά. Επίσης στην ενότητα «Τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια» στην 
παράγραφο για τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει η εµπειρία του 
υπεύθυνου και των µελών της οµάδας έργου τα κριτήρια 6-10 θεωρούµε ότι πρέπει να 
απαλειφτούν, διότι εµποδίζουν την ανάπτυξη ανταγωνισµού...». 

Στην ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, στην οποία 
επισυνάπτεται και σχέδιο της τροποποιηµένης ∆ιακήρυξης, αναφέρονται τα εξής: « …..      
Μετά από υπόδειξη του τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της 
Περιφέρειας της Ηπείρου (συνηµµένο έγγραφο)  Εισηγούµαστε 1. τη µαταίωση του  
ανωτέρω διαγωνισµού 2. την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε τις παραπάνω 
τροποποιήσεις 3. και προκειµένου να ανταποκριθούµε στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
του έργου και λόγω του επείγοντος της διασφάλισης της απορροφητικότητας των 
πιστώσεων  του,  εισηγούµαστε  την σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του 
διαγωνισµού σε 15 ηµέρες βάσει του άρθρου 10 παρ.5 του Π.∆.118/2007…..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/538/21-05-2013) 

− Ματαιώνει τον ανοιχτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός 
Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 45661/1982/17-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και µετά από υπόδειξη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του σχετικού, αριθµ. 
πρωτ. 45582/3584/16-05-2013 εγγράφου της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 8) και  

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 70 - 

− Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξής του και ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, 
λόγω του επείγοντος της διασφάλισης της απορροφητικότητας των εξασφαλισµένων 
πιστώσεων, και προκειµένου να ανταποκριθεί η Περιφέρεια Ηπείρου στο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του ανωτέρω έργου. 

− Καταρτίζει τη νέα διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, 
µε τους τροποποιηθέντες όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ελέγχθηκαν 
από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 45661/1982/17-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και για τις δράσεις που αφορούν: Τεχνική και οικονοµική 
διαχείριση του έργου, συντονισµός επιτροπών και συναντήσεων, Λειτουργία Μόνιµου 
Γραφείου Τύπου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, Υποστήριξη στην υλοποίηση της 
έρευνας σε σχολεία (field analysis), Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε 
επιχειρήσεις (desk analysis), Υποστήριξη στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή του 
Εγχειριδίου MedLS, Συµβολή στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή σε τοπικό επίπεδο 
του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου ΜedLS και Στελέχωση Γραφείου Πληροφόρησης 
Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

Σηµειώνεται ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, η δε συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση 
«Θεσµοφορία», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, το 
διάστηµα 24-26/5/2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 46077/397/17-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
46267/1656/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: « … Το διάστηµα 24-26/5/2013 θα πραγµατοποιηθεί στο 
Μουσείο της Ακρόπολης η εκδήλωση «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ», στο πλαίσιο της οποίας 
διοργανώνεται εκδήλωση γευσιγνωσίας - finger food παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων 
για περίπου 1000 άτοµα (300 άτοµα Χ 3 ηµέρες). Την πρώτη µέρα στα εγκαίνια θα υπάρχει 
σερβίρισµα στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου από το προσωπικό του Μουσείου, ενώ τη 
δεύτερη µέρα µετά το Συνέδριο θα ακολουθήσει σερβίρισµα στο εστιατόριο του Μουσείου 
για τους συνέδρους (~200-250 άτοµα).Η εκδήλωση περιλαµβάνει επίσης οµιλίες 
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εκπροσώπων των Περιφερειών, αλλά και εκπροσώπων συνεταιρισµών, που θα 
αναφερθούν στην δουλειά τους, προβολή οπτικοακουστικού υλικού και συµπόσιο 
παρουσίασης των καλαθιών ποιοτικών προϊόντων. Επειδή κρίνουµε απαραίτητη τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εν λόγω εκδήλωση, δεδοµένου ότι αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία προβολής των τοπικών προϊόντων της περιοχής µας, παρακαλούµε να 
εγκρίνετε τη συµµετοχή µας σε αυτή…». Η υπηρεσία σηµειώνει ότι το κόστος 
προϋπολογίζεται σε 868,06 € και αναλύεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση 
πίνακα, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 της Περιφέρειας Ηπείρου και 
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας Ε.Φ.072 – Κ.Α.Ε.0711. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/539/21-05-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εκδήλωση «Θεσµοφορία», η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, το διάστηµα 24-26/5/2013, στο 
πλαίσιο της οποίας διοργανώνεται Συνέδριο, µε οµιλίες εκπροσώπων των Περιφερειών, 
αλλά και εκπροσώπων συνεταιρισµών, που θα αναφερθούν στην δουλειά τους, προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού και συµπόσιο παρουσίασης των καλαθιών ποιοτικών 
προϊόντων, καθώς και εκδήλωση γευσιγνωσίας - finger food παραδοσιακών ελληνικών 
προϊόντων, και προσφορά γευµάτων παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, στον 
εκθεσιακό χώρο του Μουσείου και στο εστιατόριο. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εν λόγω εκδήλωση, κρίνεται απαραίτητη 
δεδοµένου ότι αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία προβολής των τοπικών προϊόντων της 
περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω εκδήλωση, ως εξής: 

Α) ποσό € 500,00 για τη µεταφορά υλικών, που θα βαρύνει της πιστώσεις 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) και  

Β) συνολικό ποσό € 368,06 όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, που θα 
βαρύνει της πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας (Ε.Φ.072 – Κ.Α.Ε.0711). 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Κων/νου Τζουµάκα, υπαλλήλου του Γραφείου 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας   127,18 

Μεταφορές του παραπάνω υπαλλήλου 100,00 
∆ιανυκτερεύσεις του παραπάνω υπαλλήλου 140,88 
Σύνολο: 368,06 

 
− Εγκρίνει τη µετακίνηση του ως άνω υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας,  Κων/νου Τζουµάκα, στην 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6.  Ιωάννου Αθηνά,  

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-04-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, 
(Καρβουνάρι, Ποταµιά)» προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 21705/1122/07-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Αποκατάσταση ζηµιών 
από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταµιά)», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

7. Την αριθµ. πρωτ. 15101/∆Ε-317/08-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 
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030 Ηπείρου, µε την οποία, ο τίτλος του έργου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014, διαµορφώθηκε 
ως εξής: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Την αριθµ. 9/248/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 22118/430/08-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 20857/411/05-03-2013 
απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

9. Το αριθµ. πρωτ. 42062/807/08-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42423/1545/08-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 16-04-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής:  «…. Κατόπιν η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας 
την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα 
συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε 
το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», 
σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανόσηµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά 
το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
αυθηµερόν. Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές  
των  µε αρ.5) Ε.∆.Ε Μπογιατζόγλου Κων/νος. Αρ.6).Β. Αηδώνης & ΣΙΑ ΟΕ. 
Αρ.9).Παπαρούνας Γεώργιος, λόγο του γεγονότος ότι δεν είχαν τα απαιτούµενα 
µηχανόσηµα. Ο µε αρ. 8) Κολιούσης Γρηγόριος είχε τον φάκελο της προσφοράς ανοιχτό. 
Των λοιπών συµµετεχόντων οι προσφορές έγιναν δεκτές, αφού 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. Μετά την παρέλευση των πέντε ηµερών ειδοποιήθηκαν οι 
δύο µε την ισόποση προσφορά, ότι θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση την 02-05-2013 και 
ώρα 11.00 στα γραφεία της ∆/νσης Τεχν. Έργων. Η κλήρωση διενεργήθηκε από την 
επιτροπή διαγωνισµού παρουσία των δυο διαγωνιζοµένων και κληρώθηκε ανάδοχος η 
Εταιρεία ΛΙΑΝΟΣ  Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & Σ.Ι.Α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, 
τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο 
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στο 
επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου. (Καρβουνάρι-Ποταµιά)»  προσωρινός µειοδότης 
είναι  η Εταιρεία ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & Σ.Ι.Α  µε έκπτωση 41 %  µε 
προσφερόµενο ποσό 46.020,00 ευρώ ( µε Φ.Π.Α.) Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά της 
Εταιρείας Λιάνος Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου σε αυτήν. ....».  
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10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/540/21-05-2013) 

− 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 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, 
(Καρβουνάρι, Ποταµιά)» προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν της διενεργηθείσας κλήρωσης, µεταξύ των 
συµµετεχόντων «Χαντζάρας Λάµπρος Ε∆Ε» και «Λιάνος Αναστάσιος & Σία Ε.Ε.», των οποίων 
οι προσφορές ήταν ισόποσες, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία «Λιάνος 
Αναστάσιος & Σία Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 41% και ποσό προσφοράς € 46.020,00 µε 
ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Λιάνος 
Αναστάσιος & Σία Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (41%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Απόφαση επί της από 22-04-2013 ένστασης της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», αναδόχου εργασιών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής 
Αντίστασης», κατά της αριθµ. πρωτ. 31734/604/05-04-2013 απόφασης της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. για τη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση και 
µε µερική επιβολή ποινικών ρητρών. 

 
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 από 22-04-2013 ένσταση της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», αναδόχου εργασιών του έργου του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 38098/718/02-05-2013 εισήγηση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας), κατά της αριθµ. πρωτ. 31734/605/5-4-2013 (που παρελήφθη από την 
εταιρεία στις 8/4/2013) Απόφασης της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας του ως άνω έργου, µέχρι την 31-05-2013, χωρίς αναθεώρηση και µε 
µερική επιβολή ποινικών ρητρών. 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 22-04-2013 ένστασή της, αναφέρει επί λέξει τα 
εξής: 

« ……. ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά της ως άνω Απόφασης και ζητάµε την ακύρωση της για τους 
παρακάτω νόµιµους βάσιµους και αληθινούς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόµεθα 
να προσθέσουµε νοµότυπα και έγκαιρα 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 77 - 

Στην από 7/3/2013 αίτηση µας  αναφερόµεθα στην αδυναµία ολοκλήρωσης  του  έργου  
και αιτούµεθα παράταση   µέχρι  31/5/2013 µε αναθεώρηση καθότι µέχρι σήµερα δεν έχει 
εγκριθεί ο 2ος Α Π  του έργου στον   οποίο συµπεριλαµβάνονται αυξοµειώσεις εργασιών µε 
αύξηση κόστους δαπάνης εκτέλεσης των επιπλέον καθώς και νέων εργασιών εκ ποσού 203 
198.45€ άνευ ΦΠΑ και 249 934,09€ µε ΦΠΑ εκ των οποίων ήδη έχει εκτελεσθεί ποσοστό 
τουλάχιστον 80% ήτοι 200 000.00€. 

Η εν λόγω καθυστέρηση έγκρισης του 2ου Α Π .  µε αντίστοιχη καθυστέρηση πληρωµών 
εκτελεσµένων εργασιών του έργου σε συνάρτηση µε το γεγονός της απαίτησης άµεσης 
εξόφλησης των προµηθειών από τους προµηθευτές λόγω της διασαλευµένης τάξης πληρωµών 
προς τους προµηθευτές -ένεκα της οικονοµικής κρίσης-, µας οδηγεί (χωρίς ευθύνη µας) σε 
αδυναµία εντατικοποίησης των υπολειπόµενων εργασιών. Και αυτό διότι η υπολειπόµενη 
χρηµατοδότηση του έργου (εντός 35 ηµερών χωρίς αναθεώρηση δηλαδή µε ποινική ρήτρα) 
πέραν της χορηγούµενης παράτασης προθεσµίας κατά 40 ηµερών µε  αναθεώρηση ήτοι µέχρι 
27/4/2013 για ποσό 552.566,31€ - 200 000.00€ εκτελεσθείσες εργασίες που αδυνατούµε να 
πληρωθούµε λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 2ου Α Π (όπως και εσείς στην από 
26/3/2013 εισηγητική σας έκθεση αναφέρεται) = 352.566 31€ (ποσοστό 20% του έργου 
1.746.960.39€) απαιτεί εύλογο εντατικοποιηµένο χρόνο τουλάχιστον 10% της αρχικής 
προθεσµίας του έργου ήτοι 2.4 µήνες 

Συγκεκριµένα αναφέρεται στην εισήγηση σας « ο ΑΠ Ε του έργου που δεν έχει ακόµη 
εγκριθεί αφορά κυρίως τακτοποίηση ποσοτήτων που έχουν ήδη επιµετρηθεί και κατασκευαστεί εποµένως 
η µη έγκριση του 5εν αφορά σηµαντικές υπολειπόµενες εργασίες ώστε να αποτελεί αιτία καθυστέρησης 
του έργου. Επιπλέον εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και 
συµπεριλαµβάνονται στον ΑΠΕ θεωρούµε ότι ολοκληρώνονται εντός 20 ηµερών εποµένως 20 ήµερες 
καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών» 
µε κόστος των επιπλέον και νέων εκτελεσθέντων εργασιών 200.000.00€ (ποσοστό 11.45% 
προϋπολογισµού του έργου) Με την εκτίµηση σας ότι οι υπολειπόµενες υπό έγκριση 
επιπλέον και οι νέες εργασίες δύναται να εκτελεσθούν εντός 20 ηµερών θεωρούµε ότι 
αναφέρεσθε σε χρονικό διάστηµα πέραν της εγκρίσεως του 2ου Α Π. (αλλιώς θα είχατε 
εκδώσει εντολή - τεχνική περιγραφή των εργασιών µε αιτιολόγηση του επείγοντος και 
εκτίµηση της δαπάνης µε βάση της συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για τυχόν 
νέες εργασίες µε αντίστοιχη έγκριση από την προϊσταµένη αρχή πριν την σύνταξη ΑΠΕ έτσι 
ώστε θα είχαµε την δυνατότητα να συµπεριλάβουµε τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες σε 
σχετικούς λογαριασµούς και να εξοφληθούµε σύµφωνα µε το άρθρο 56 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του ν.3669/2008 περί ∆.Ε.) Η προαναφερόµενη παράλειψη σας 
(και δη σε περίοδο οικονοµικής κρίσης) εντείνει την αδυναµία εντατικοποίησης του ρυθµού 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου µε απαίτηση χρόνου ίσου µε 35 ηµέρες από την έγκριση 
του 2 Α Π. για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπαιτιότητα ταυ αναδόχου ( µ ε  
αναθεώρηση ). Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή 

ΖΗΤΑΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση µας. 

Να µας δοθεί πλέον των 40 ήµερων παράταση “µε αναθεώρηση” για επιπλέον χρόνο 35 
ηµερών µε αναθεώρηση από την έγκριση του 2 Α.Π. του έργου, καθότι µέχρι σήµερα δεν έχει 
εγκριθεί ο 2ος Α.Π.…..». 

7. Την από 02-05-2013 εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 38098/718/02-05-2013 διαβιβαστικό 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41763/1539/02-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ΄αυτή, εισηγείται «… την  
µερική  αποδοχή  της  ένστασης  του  αναδόχου  και  την  εφαρµογή  των  ποιν ικών  
ρητρών  από  16/5/2013 και  µέχρι  31-5-2013…». 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 15/541/21-05-2013) 
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Εξετάζει την από 22-04-2013, ένσταση της εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.», αναδόχου εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», κατά 
της αριθµ. πρωτ. 31734/604/05-04-2013 απόφασης της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση και µε µερική επιβολή 
ποινικών ρητρών.  

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω 
υπό στ.6), ζητά να γίνει αυτή δεκτή, και να χορηγηθεί πλέον των 40 ήµερων παράταση “µε 
αναθεώρηση” για επιπλέον χρόνο 35 ηµερών µε αναθεώρηση από την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 
έργου.  

Την αποδέχεται εν µέρει, και εγκρίνει την εφαρµογή των ποινικών ρητρών από 16-05-2013 και µέχρι 
31-05-2013, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, από 02-05-2013 εισηγητική 
έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας επί του θέµατος (που υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 38098/718/02-05-2013 διαβιβαστικό έγγραφο), η οποία έχει ως ακολούθως:  

«….    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ:  Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή νέου 6-θέσιου 
∆ηµοτικού σχολείου στον οικισµό Εθνικής Αντίστασης, σε οικόπεδο που προορίζεται από το 
σχέδιο πόλης για αυτή τη χρήση και θα γίνει µε βασικό σκοπό την κάλυψη των σηµερινών 
αναγκών αλλά και µε µια προοπτική προσέγγισης των µελλοντικών αναγκών του οικισµού 
Εθνικής Αντίστασης και των γύρω περιοχών. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε ποσοστό 78,90% και 
συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους 21,10%. 

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η µελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δηµοπράτησης συντάχθηκαν από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσπρωτίας και εγκρίθηκαν µε την αριθ  πρωτ  ΤΥ 1436/07-04-
2009 απόφασή της. O αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 3.280.000 Ευρώ. 

4. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε την 12-04-2010 µε το σύστηµα προσφοράς µε επί 
µέρους ποσοστά έκπτωσης και µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ» που 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση (47,136%) και προσφερόµενο ποσό 1.746.960,39 € µε 
τον Φ.Π.Α. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ Τ.Υ.124/10 απόφαση της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής. 

5. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό 1.746.960,39 
€ µε Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 17-06-2010 µεταξύ του Ιωάννη Σακκά Πολιτικού Μηχανικού 
µε Α’ βαθµό Προϊστάµενος Τ.Ε.Ε. της ∆.Τ.Υ. της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας 
και του Λάµπρου Ζιώρη εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ» 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Προθεσµία περάτωσης των εργασιών βάσει της Σύµβασης είναι είκοσι 
τέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού και λήγει την 17-06-
2012. Με την υπ΄αριθµ. 11/396/23-04-2012 Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περιφέρειας 
Ηπείρου δόθηκε η 1η παράταση προθεσµίας έως 17/12/2012. Με την υπ΄αριθµ. 1/23/11-01-
2013 Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε η 2η παράταση 
προθεσµίας έως 17/3/2013. Με την 31734/604 απόφαση της ∆ΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας δόθηκε 
παράταση χωρίς αναθεώρηση και µε µερική επιβολή ποινικών ρητρών έως 31/5/2013. 

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: Το  έργο  εκτελείται  σύµφωνα  µε  Ν .  3669/08 
«Κωδικοποίηση  της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων  Έργων», όπως αυτά  έχουν  
τροποποιηθεί  και  ισχύουν  µέχρι  σήµερα .  

8. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έχουν  ολοκληρωθεί  µέχρι  και  τα  επιχρίσµατα  του  
κτιρίου ,  έχει  γίνει  µεγάλο  µέρος των  χρωµατισµών ,  έχουν  τοποθετηθεί  τα  δάπεδα .  
Έχουν  τοποθετηθεί  τα  αλουµίνια  και  έχει  ολοκληρωθεί  το  δίκτυο  κεντρικής  
θέρµανσης  και  κατά  το  µεγαλύτερο  µέρος οι  σωληνώσεις της  υδραυλικής  
εγκατάστασης.  Εκκρεµεί  η  διαµόρφωση  του  περιβάλλοντος  χώρου ,  η  τοποθέτηση  του  
χαλκού  στη  στέγη ,  η  µόνωση  του  δώµατος  και  κάποιες εργασίες εσωτερικά  στο  
κτίριο  (µηχανολογικές ,   κάγκελα ,  χρωµατισµοί ,  πίνακες,  κουζίνα ,  πόρτες εσωτερικές  
κλπ.)  
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9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: Ο ανάδοχος µε  την  µε  αριθµ .  Πρ .  38098/718/22-4-2013 
ένστασή  του ,   ζητάει  να  του  δοθεί  παράταση  µε  αναθεώρηση  καθώς καθυστέρησε  η  
έγκριση  του  2ου  ΑΠΕ .  

Mε το υπ΄αριθµ. 1326/1-4-2013 έγγραφο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής 
αρχής για την τροποποίηση της σύµβασης.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

•  Ο 2ο ς  ΑΠΕ  του  έργου  που  δεν  είχε  ακόµη  εγκριθεί  αφορούσε  κυρίως τακτοποίηση  
ποσοτήτων  που  είχαν  ήδη  επιµετρηθεί  και  κατασκευαστεί ,  εποµένως η  µη  έγκρισή  
του  δεν  αφορούσε  σηµαντικές υπολειπόµενες εργασίες ώστε  να  αποτελεί  αιτία  
καθυστέρησης του  έργου .  Επιπλέον  εργασίες οι  οποίες απαιτούνται  για  την  
ολοκλήρωση  του  έργου  και  συµπεριλαµβάνονται  στον  ΑΠΕ  θεωρούµε  ότι  
ολοκληρώνονται  εντός 20 ηµερών .  Εποµένως 20 ηµέρες  καθυστέρησης δεν  
οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  αλλά  στην  ανάγκη  εκτέλεσης νέων 
εργασιών .  Έτσι  απαιτούνται  άλλες 20 ηµέρες για  την  εκτέλεση  των  νέων  
εργασιών .   

•  Ο 2ο ς  ΑΠΕ  εγκρίθηκε  µε  την  υπ΄αριθµ .  39003/745/24-4-2013 απόφαση  της ∆ /νσης 
Τεχνικών  Έργων  .  

•  Σύµφωνα  και  µε  την  αρχική  εισήγηση  της υπηρεσίας οι  20 ηµέρες που  
απαιτούνται  για  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  που  υπήρχαν  στον  ΑΠΕ  θα  
µετρήσουν  από  τις 24/4/2013 (ηµεροµηνία  έγκρισης  του  2ου  ΑΠΕ) και  µετά ,  
εποµένως οι  νέες εργασίες µπορούν  να  ολοκληρωθούν  έως 15/5/2013  

Για  τις υπόλοιπες  16 ηµέρες ,  µέχρι  την  31-5-2013 (ηµεροµηνία  περαίωσης των  
εργασιών), θεωρούµε ότι  η  καθυστέρηση  είναι  αποκλειστική  υπαιτιότητα  του  
αναδόχου  και  γι΄ αυτό  το  λόγο  ζητάµε  να  επιβληθούν  οι  σχετικές  ποινικές ρήτρες για  
αυτό  το  χρονικό  διάστηµα .     

•  Για  την  επιβολή  των  ποινικών  ρητρών  Θα  ληφθεί  υπόψη  η  µέση  ηµερήσια  αξία  
του  έργου  η  οποία  για  τις 1003 συνολικά  εγκεκριµένες ηµέρες εργασιών  
υπολογίζεται  ίση  µε  204€/ηµέρα .  Για  επιβολή  ποινικής ρήτρας για  16 ηµέρες το  
συνολικό  ποσό  ανέρχεται  σε  3.264€.  

Επειδή  λοιπόν  οι  παραπάνω  αναφερόµενοι  λόγοι  κρίνονται  βάσιµοι  εισηγούµαστε  
την  µερική  αποδοχή  της ένστασης του  αναδόχου  και  την  εφαρµογή  των  ποινικών  
ρητρών  από  16/5/2013 και  µέχρι  31-5-2013. ….». 
.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη µε δικές του 
διαδικασίες, προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών 
του στην Ηγουµενίτσα, 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 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 38763/1324/07-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
42042/1541/07-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τα εξής: «Παρακαλούµε όπως µε απόφασή σας εγκρίνετε την παροχή εξουσιοδότησης 
στο ΤΕΙ Ηπείρου για την ανάδειξη προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
εγκαταστάσεων του στην Ηγουµενίτσα για το έτος 2013, µε δικές του διαδικασίες, βάσει 
της παρ.6 του άρθρου 13 του Ν 2503/30-05-1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) και σύµφωνα µε το 
αριθ. Φ23/2320/22-043-2013 συνηµµένο έγγραφό του». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/542/21-05-2013) 

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 
στην Ηγουµενίτσα, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας 
έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 42018/1411/07-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
42422/1544/08-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, συνολικού προϋπολογισµού 
22.759,33 € µε ΦΠΑ καθώς και των όρων της αριθµ. 7/2012 διακήρυξης, έχοντας υπόψη 
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το υπ΄ αρ. πρωτ. 1834/26-04-2013  έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/543/21-05-2013) 

− 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 ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
προϋπολογισµού € 22.759,33  µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ 
(Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) 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. 42018/1411/07-
05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και 
του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/253/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η  διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη 
διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 22635/821/08-03-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
42021/1413/07-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42420/1543/08-05-2013 στον 
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φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Α-Παρακαλούµε 
για την έγκριση επανάληψης διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξης για την µίσθωση 
ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Α/θµιας Εκπ/σης και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας.  Η 
επανάληψη του διαγωνισµού προκύπτει από το γεγονός ότι η αρµόδια επιτροπή 
αξιολόγησης έκρινε ότι το οίκηµα που περιλαµβάνεται στην υποβαλλόµενη προσφορά δεν 
πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης  καθότι το ως άνω κτήριο δεν διαθέτει πρόσβαση για 
ΑΜΕΑ . Β-Έγκριση παράτασης µίσθωσης  των µισθωµένων κτηρίων που έληξαν την 28-2-
2013(βάσει της αριθµ 14/549/21-5-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ),έως την 
ολοκλήρωση του διαγωνισµού ως εξής :  1-Του κτηρίου ιδιοκτησίας ΤΑΧΙΑ Πέτρου που 
βρίσκεται στην οδό Κύπρου 60-1ος  όροφος εµβαδού 120 τµ και µε ποσό ενοικίου 433,90€ 
(482,10-10% βάσει του 44360/26-11-2012 εγγράφου του Υπ. Εσωτ/κών ) όπου στεγάζεται 
η Α/θµια Εκπ/ση .    2-Του κτηρίου ιδιοκτησίας ΤΑΧΙΑ Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην οδό 
Κύπρου 60-2ος όροφος εµβαδού 120 τµ και ποσό ενοικίου 501,20€(556,90-10% βάσει του 
44360/26-11-2012 εγγράφου του Υπ. Εσωτ/κών ) όπου στεγάζεται το ΚΕ∆∆Υ .   3-Του 
κτηρίου ιδιοκτησίας ΤΑΧΙΑ Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 60-3ος όροφος 
εµβαδού 95τµ και ποσό ενοικίου 411,43€ (457,15-10% βάσει του 44360/26-11-2012 
εγγράφου του Υπ. Εσωτ/κών ) όπου στεγάζεται η Α/θµια Εκπ/ση..».  

Η από 16-04-2013 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας (που επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
εισήγηση), για τη µία προσφορά που κατατέθηκε για τον διαγωνισµό του θέµατος, αναφέρει 
επί λέξει: 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ∆∆Υ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα 16/4/2013 η επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε µε την υπ. Αριθµ. 
Πρωτ. 18/80/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
 

1   ΚΩΤΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

3. ∆ΗΜΑ ΑΝΝΑ , Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο της ∆ΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας 
 

Αφού έλαβε υπόψη την µοναδική υποβληθείσα προσφορά για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 
των ανωτέρω Υπηρεσιών και µετά από επιτόπια εξέταση του ακινήτου 

Αποφασίζει  

Ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα του Αρσενίου και Ταχιά Πέτρου του Αρσενίου που 
βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα δεν πληρεί τους παρακάτω όρους της 
διακήρυξης: 

• ∆εν είναι προσβάσιµο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Για την πρόσβαση στον ανελκυστήρα που 
οδηγεί στους ορόφους µεσολαβούν επτά συνολικά σκαλοπάτια (υψοµετρική διαφορά περίπου 
1,20µ) Επιπλέον ο ανελκυστήρας δεν έχει τις απαιτούµενες διαστάσεις προκειµένου να 
εξυπηρετήσει αναπηρικό καροτσάκι. 

• ∆εν διαθέτει χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ 

• Οι χώροι έχουν πολεοδοµικά χρήση κατοικιών και θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης 

Κατά τα λοιπά πληρούνται όλοι οι υπόλοιποι όροι της διακήρυξης  

Σαν συνέπεια των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι το ακίνητο δεν είναι προς το παρόν κατάλληλο για 
µίσθωση αφού θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες µετατροπές προκειµένου να πληρούνται οι 
παραπάνω όροι της διακήρυξης. 

Ηγουµενίτσα 16-4-2013  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας 
Στέφανος σηµείωσε ότι: «Επαναφέρουµε το αίτηµά µας, για ολοκληρωµένη και συνολική 
καταγραφή και παρουσίαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα, 
όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και µισθωµένων), ώστε να 
αντιµετωπισθεί ολοκληρωµένα σε όλη την Περιφέρεια η αξιοποίησή τους, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών». 

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά, απέχει από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, δεδοµένου ότι µετέχει ως µέλος, στην Επιτροπή 
Καταλληλότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την αριθµ. 18/80/30-11-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/544/21-05-2013) 

Α.  Εγκρίνει την επανάληψη της διενέργειας του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι η 
αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην από 16-04-2013 Έκθεσή της 
(ανωτέρω υπό στ. 7), έκρινε ότι το ακίνητο που περιλαµβάνεται στην µοναδική προσφορά 
που κατατέθηκε για τον διαγωνισµό του θέµατος, δεν πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί χωρίς τροποποίηση των εγκεκριµένων µε 
την αριθµ. 9/253/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όρων της αρχικής 
διακήρυξης. 

Β.  Για τις ανάγκες στέγασης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ 
Θεσπρωτίας, και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανωτέρω επαναληπτικού 
διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου,  

Εγκρίνει την παράταση, από την 1η Μαρτίου 2013, και µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, των συµβάσεων 
µίσθωσης των ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται κατωτέρω, µε µηνιαία µισθώµατα που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813), ως εξής: 

1. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Πέτρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 
60 στην Ηγουµενίτσα, στον 1ο όροφο, εµβαδού 120τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 433,90 € 
(ήτοι 482,10 - 10% βάσει του αριθµ. 44360/26-11-2012 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών), στο οποίο στεγάζεται η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,  

2. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 
αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα, στον 2ο όροφο, εµβαδού 120τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 
501,20 € (ήτοι 556,90 -10% βάσει του αριθµ.44360/26-11-2012 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών), στο οποίο στεγάζεται το ΚΕ∆∆Υ και  

3. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 
60, στην Ηγουµενίτσα, στον 3ο όροφο, εµβαδού 95τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 411,43 € 
(ήτοι 457,15 -10% βάσει του αριθµ. 44360/26-11-2012 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών), στο οποίο στεγάζεται η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

    6.  Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 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 Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 42020/1412/07-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42418/1542/08-05-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται και εισηγείται τα εξής: « 
Μετά από το έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης (Τµήµα Εµπορίου &Τουρισµού) µε ηµεροµηνία 
29-4-2013, παρακαλούµε για την έγκριση των κάτωθι δαπανών: 1-Έγκριση δαπάνης  ποσού 
1.500,00€ µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση µε τον ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Όµιλο Ηγουµενίτσας 
για το πανελλήνιο πρωτάθληµα Κωπηλασίας (Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο από 9-12 Μαίου 
2013).  2-Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00€ µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση µε τον 
Γυµναστικό σύλλογο ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ για την διεξαγωγή των επίσηµων 
αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών << 2α ΓΙΤΑΝΕΙΑ >>στις 2 Ιουνίου 2013 στην 
Ηγουµενίτσα.  3- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00€ µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση µε τον 
Σύλλογο Φροντιστηρίων ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Νοµού Θεσπρωτίας για το Πανελλήνιο Συνέδριο 
που θα διεξαχθεί στα ΣΥΒΟΤΑ από 14-16 Ιουνίου 2013 . 4- Έγκριση δαπάνης ποσού 
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1.000,00€ µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση  µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυρουδίου-
Ηγουµενίτσας για την γιορτή του Αη-Γιώργη  που αναβιώνουν παραδοσιακά ήθη και έθιµα του 
τόπου µας. Οι  ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π. Ε. Θεσπρωτίας ( 
Φορέας 072 και ΚΑΕ 0845)..».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
δήλωσε τα εξής: «Είναι µεν θεµιτό να στηρίζονται από την Περιφέρεια τέτοιες προσπάθειες 
και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία των Φορέων, και 
για το λόγο αυτό συµφωνούµε µε το θέµα, εφόσον βέβαια η συνδιοργάνωση από την Π.Ε. 
Θεσπρωτίας των ανωτέρω εκδηλώσεων, υπάγεται στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας και οι 
αντίστοιχες δαπάνες είναι επιλέξιµες, λαµβάνοντας υπόψη και την τοποθέτησή µας σε 
παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και των σχετικών εγγράφων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, που είχαν καταθέσει οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος 
Τόπος Να Ζεις», στη 12η/09-04-2013 Συνεδρίαση της Ο.Ε. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι οι 
δαπάνες για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων του θέµατος, είναι ιδιαίτερα µεγάλες, γι’ 
αυτό και θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης αυτών και διαβάθµισής τους ανάλογα 
µε τη σηµασία τους για την περιοχή και τους σκοπούς της Περιφέρειας.». 
Κατόπιν της συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε, η δαπάνη 
για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε τον Σύλλογο Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
Νοµού Θεσπρωτίας, να διαµορφωθεί στο ποσό των € 4.000,00. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/545/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση των κάτωθι 
εκδηλώσεων σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται κατωτέρω, για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845), ως εξής: 

1. Συνδιοργάνωση µε τον ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Όµιλο Ηγουµενίτσας, του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήµατος Κωπηλασίας, από 9-12 Μαΐου 2013 στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο, µε 
δαπάνη ποσού 1.500,00 € µε ΦΠΑ.  

2. Συνδιοργάνωση µε τον Γυµναστικό σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΒΟΣ», για την 
διεξαγωγή των επίσηµων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «2α ΓΙΤΑΝΕΙΑ», στις 2 Ιουνίου 
2013 στην Ηγουµενίτσα, µε δαπάνη ποσού 2.000,00 € µε ΦΠΑ. 

3. Συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Νοµού Θεσπρωτίας, του 
Πανελλήνιου Συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στα Σύβοτα από 14 έως 16 Ιουνίου 2013, µε 
δαπάνη ποσού 4.000,00 € µε ΦΠΑ και  

4. Συνδιοργάνωση µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυρουδίου-Ηγουµενίτσας, της γιορτής του Αη-
Γιώργη, που αναβιώνει παραδοσιακά ήθη και έθιµα του τόπου, µε δαπάνη ποσού 1.000,00 € 
µε ΦΠΑ. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 δαπάνης για την επισκευή και προµήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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. 45690/1494/16-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
45741/1644/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση του ποσού €135,00 µε ΦΠΑ για την επισκευή και προµήθεια ανταλλακτικού 
(TRANSFER ROLLER) του φωτοτυπικού µηχανήµατος KYOCERA KM-2560 της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/546/21-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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Εγκρίνει την δαπάνη ποσού €135,30 µε ΦΠΑ για την επισκευή και προµήθεια ανταλλακτικού 
(TRANSFER ROLLER) του φωτοτυπικού µηχανήµατος KYOCERA KM-2560 της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1329α). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 δαπάνης για διάφορες δηµοσιεύσεις (διακηρύξεις δηµοπρασιών, προκηρύξεις 
διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. πρωτ. 42762/1441/09-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
43266/1551/10-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης ποσού € 4.000,00 για διάφορες δηµοσιεύσεις (διακηρύξεις 
δηµοπρασιών, προκηρύξεις διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/547/21-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 4.000,00 που αφορά σε διάφορες δηµοσιεύσεις (διακηρύξεις 
δηµοπρασιών, προκηρύξεις διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισµού έτους 2013, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Χίο, για τη συµµετοχή τους στην 8η Συνάντηση 
∆ακοκτονίας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τους αριθµ. πρωτ. 3360/15-05-2013 
και 3313/13-05-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε τους αρ. πρωτ. 44764/1583/15-05-2013 και 
44023/1571/14-05-2013 αντίστοιχα, στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Χίο, για τη συµµετοχή τους στην 
8η Συνάντηση ∆ακοκτονίας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/548/21-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5
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Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ολυµπίας Ντέµσια – Παργανά, Θεοχάρη Μητσάκη και Κωνσταντίνου 
Τζουµανίκα, στη Χίο, για τη συµµετοχή τους στην 8η Συνάντηση ∆ακοκτονίας, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
1.850,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0711 του φορέα 295 ∆ακοκτονίας 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά και ∆ήµητρας Γούλα, στην 
Αθήνα για την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΙΝΕΠ µε τίτλο «ΤΑ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ τους 
ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που θα 
διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τους αριθµ. πρωτ. 46234/2355/17-
05-2013 και 46228/2354/15-05-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε τον αρ. πρωτ. 
46254/1653/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά και ∆ήµητρας Γούλα, στην 
Αθήνα για την συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΙΝΕΠ µε τίτλο «ΤΑ 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ τους 
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ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που θα 
διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/549/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά και ∆ήµητρας Γούλα, στην Αθήνα για την συµµετοχή 
τους σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΙΝΕΠ µε τίτλο «ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ τους ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που θα διεξαχθεί από 10 έως 14-06-2013 καθώς και 
τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω 
υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και ΚΑΕ 0711, του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
..................................................................................................................................................... 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 43163/1814/09-05-2013 
και 46467/1965/20-05-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 43269/1552/10-05-2013 
και 46587/1670/20-05-2013 αντίστοιχα, στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις 
οποίες εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ.  Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 98 - 

Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/550/21-05-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2013, της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 9208 Όχηµα 
Περιοδικό Σέρβις στα 230.000 χλµ 
(ΧΡΗΣΤΟΥ Β.) 665,00 € 410,00 € 

2 9944 Όχηµα Ελαστικά 185/65/14 - τεµ. 4 240,00 €   

3 51077 Tρακτέρ Επισκευή µίζας - Τζάµια κουβουκλίου 430,00 € 250,00 € 

4 113270 Περιστρεφόµενη τσάπα 
∆όντια (τεµ. 3) - Σιδερένια πέδιλα (τεµ. 
84) - Επισκευή γκουβά (ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Κ.) 

3.050,00 € 125,00 € 

5 121903 Grader 
∆ιακόπτης εκκίνησης, κόλληµα 
ακροπέδιλου, επισκευή θυρών, 
ασφάλιση µπαταριών, σωλήνες λαδιού 

80,00 € 390,00 € 

6 121906 Προωθητήρας 
Φίλτρα - Λάδια, Επισκευή ντίζας 
χειροφρένου, σύσφιξη ακροπέδιλων 

  125,00 € 

7 121901 Προωθητήρας 

Μανόµετρο πίεσης λαδιού, ράουλα 
ερπύστρια (τεµ. 2), επισκευή στο 
σύστηµα διεύθυνσης + τρικουβέρτο + 
δυναµό, αποκατάσταση διαρροών, 
τοποθέτηση προστατευτικής µάσκας 
ψυγείου (ΧΡΗΣΤΟΥ Ν.) 

665,00 € 1.880,00 € 

8 9915 Όχηµα 
Εξαγωγή και τοποθέτηση καθρέπτη - 
Επισκευή φλας 

  40,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.130,00 € 3.220,00 € 

    
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 121902 JCB 
Επισκευή ελαστικού (εκτός συνεργείου) 
- φίλτρα αέρος (µέσα-έξω) 

130,00 € 230,00 € 

2 109524 Grader 

Επισκευή ελαστικού (εκτός συνεργείου) 
- φίλτρα αέρος (µέσα-έξω) - 
Μεταχειρισµένο ελαστικό - 
αεροθάλαµος - βαλβίδα 

300,00 € 160,00 € 

3 121900 Φορτωτής Επισκευή ελαστικού (εκτός συνεργείου) 15,00 € 120,00 € 

4 9222 Ρυµουλκό 
Επισκευή ελαστικού (εκτός 
συνεργείου), Αλλαγή φύλλο σούστας 
σινεµπλοκ, περιοδικός έλεγχος 

1.440,00 € 635,00 € 
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(ΝΟΥΣΙΑΣ I. - ΚAΚAΡAΤΖAΣ - AΦOI 
ΓΚΟΓΚΑ) 

5 9957 Φορτηγό 
Εξαγωγή αλατιέρας - µαχαιριού, 
Επισκευή ελαστικού (εκτός συνεργείου) 

15,00 € 330,00 € 

6 121907 Grader 

Επισκευή ελαστικού (εκτός 
συνεργείου), µπαταρίες (τεµ. 2), 
ωροµετρητής, Λιπαντικά, έλεγχο 
υδραυλικού συστήµατος, ρύθµιση 
βαλβίδων χειριστηρίου 

425,00 € 350,00 € 

7 121905 Προωθητήρας 
Τζάµια κουβουκλίου, εργασία 
τοποθέτησης 

300,00 € 150,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.625,00 € 1.975,00 € 

................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
44997/1896/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, 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. 44997/1896/15-05-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
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Θεσπρωτίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου, τα οποία εργάσθηκαν από 14-05-2013 στον ∆ήµο 
Ηγουµενίτσας για την αποκατάσταση βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο λόγω έντονων καιρικών 
φαινόµενων (βροχοπτώσεων), και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε 
σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (JCB κλπ), που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45016/1897/15-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45210/1633/15-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή για την αποκατάσταση βατότητας δικτύου στον ∆ήµο 
Ηγουµενίτσας λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τα οποία εργάστηκαν από 14-05-2013 σύµφωνα µε 
τη συνηµµένη κατάσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/551/21-05-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στον 
∆ήµο Ηγουµενίτσας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τα οποία εργάστηκαν από 14-05-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. πρωτ. 44997/1896/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γούλας Ιωάννης ΜΕ 121878 
Επαρχιακό ∆ίκτυο  

(∆ήµος Ηγουµενίτσας) 

2 Γούλας Ιωάννης ΕΚΒ 4787 
Επαρχιακό ∆ίκτυο  

(∆ήµος Ηγουµενίτσας) 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 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.». 
.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 44991/1895/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, 
για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το 
επιβάλλουν.   
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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. 44991/1895/15-05-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου, τα οποία 
εργάσθηκαν στις 12-05-2013 για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία 
Οδό στο ύψος του Βασιλικού, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (γερανούς, ρυµουλκό), που απαιτούνταν για 
την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
45021/1898/15-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45203/1632/15-05-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για 
την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό, τα οποία εργάστηκαν από 
12-05-2013, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/552/21-05-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
όπως αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την 
Εγνατία Οδό στο ύψος του Βασιλικού, τα οποία εργάστηκαν από 12-05-2013, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 44991/1895/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό (γερανούς, ρυµουλκό), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γούλας Ιωάννης ΜΕ 86468 Εγνατία Οδός (Βασιλικό) 

2 Γούλας Ιωάννης ΕΚΒ 4876 Εγνατία Οδός (Βασιλικό) 

3 Γούλας Ιωάννης Φ∆Χ ΕΚΕ 5052 Εγνατία Οδός (Βασιλικό) 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 του Πρακτικού Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

7. Την αριθµ. 11/340/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την αριθµ. 11/341/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε κριτήριο αξιολόγησης την συµφερότερη 
από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 29149/1027/29-03-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46130/1510/17-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46263/1655(α)/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα, το Πρακτικό Νο1 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 3/2013 για το έργο µε διακριτικό τίτλο  
INNOVOIL και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
του θέµατος, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για την επιλογή Συµβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο  INNOVOIL (Εφαρµογή ενός 
καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου 
ελαιολάδου). 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  3/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  10η   Μαΐου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

µέχρι 13:00 µ.µ. συνεδρίασε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθ. 1/17/11.01.2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του Τµήµατος 

Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  

1. Τούση Θεοδώρα , ως Πρόεδρος   

2. Παππάς  Σπυρίδων  και 

3. Πάσχου  Ειρήνη.  

Η  επιτροπή παρέλαβε µια προσφορά του     Σωτήριου Χρ. Γεωργούλη – Ηγουµενίτσα. 

Στη συνέχεια η επιτροπή µετά την λήξη της παραλαβής των προσφορών, προχώρησε στην 

αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς του  Σωτήριου Χρ. Γεωργούλη. Εντός του 

κυρίως φακέλου υπήρχαν σφραγισµένοι υποφακέλοι (α)δικαιολογητικών συµµετοχής 

(β)τεχνικής προσφοράς και (γ)οικονοµικής προσφοράς.   Κατά τον έλεγχο του φακέλου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και κατόπιν του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε 

ότι η προσφορά πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή µε συνολική 

βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς, ήτοι  (Α1=100×20%=20, Α2=90×20%=18 και 

Α3=100×20%=20.Σύνολο Α=58 βαθµούς και  Β1=90×15%=13,50, Β2=90×15%=13,50 και 

Β3=90×10%=9. Σύνολο Β=36 βαθµούς. Γενικό σύνολο Α+Β=94 βαθµούς). 
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Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονοµική προσφορά, το ποσό της οποίας είναι 54.000,00€ 

µε ΦΠΑ (43.902,44€)  και βάσει του τύπου της διακήρυξης ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης 

της προσφοράς είναι 100 ήτοι: 

Ti=85×(Tai/TAmax)+15×(OΠmin/OΠi)=85×(94/94)+15×(54.000€/54.000€)=85×1+15×1=100. 

 Η επιτροπή κάνει δεκτή την ανωτέρω προσφορά και εισηγείται την κατακύρωση του ανωτέρω 

έργου στον µοναδικό ενδιαφερόµενο Σωτήριο Χρ. Γεωργούλη – Ηγουµενίτσα µε τελικό 

βαθµό αξιολόγησης 100 βαθµούς.  

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

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/553/21-05-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: 
Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου 
ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 9), η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της µοναδικής 
προσφοράς που κατατέθηκε, του Σωτήριου Χρ. Γεωργούλη. Κατά τον έλεγχο του φακέλου 
των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά  πληροί  
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή µε συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς 94 βαθµούς, ήτοι: (Α1=100×20%=20, Α2=90×20%=18 και Α3=100×20%=20. 
Σύνολο Α=58 βαθµούς και  Β1=90×15%=13,50, Β2=90×15%=13,50 και Β3=90×10%=9. 
Σύνολο Β=36 βαθµούς. Γενικό σύνολο Α+Β=94 βαθµούς). Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη 
στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, το ποσό της οποίας είναι 54.000,00 € µε ΦΠΑ 
(43.902,44 €) και βάσει του τύπου της διακήρυξης ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης της 
προσφοράς είναι 100 ήτοι: Ti=85×(Tai/TAmax)+15×(OΠmin/OΠi) = 
85×(94/94)+15×(54.000€/54.000€)=85×1+15×1=100. Η Επιτροπή του διαγωνισµού κάνει 
δεκτή την ανωτέρω προσφορά και εισηγείται την κατακύρωση του ανωτέρω έργου στον 
µοναδικό ενδιαφερόµενο Σωτήριο Χρ. Γεωργούλη -Ηγουµενίτσα µε τελικό βαθµό αξιολόγησης 
100 βαθµούς. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Νο1/10-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013, προϋπολογισµού € 60.000,00 € µε ΦΠΑ, 

προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται ο µοναδικός ενδιαφερόµενος που κατέθεσε προσφορά, 
Σωτήριος Χρ. Γεωργούλης, µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς, µε 
προσφερόµενο ποσό € 54.000,00 µε ΦΠΑ (43.902,44 € χωρίς ΦΠΑ) και βάσει του τύπου της 
διακήρυξης, τελικό βαθµό αξιολόγησης 100. 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Στέφανος Ζούµπας, µε το εξής 
σκεπτικό: «Και σ’ αυτή τη φάση του έργου, εµµένουµε στη θέση µας και σε όσα έχουµε 
καταθέσει στις µε αριθµ. 12/468/27-4-2012, 22/870/31-7-2012, 23/934/9-8-12, 11/340/3-4-
2013 και 11/341/3-4-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν το ίδιο 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Τροποποίηση της αριθµ. 5/93/05-02-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  
και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο πλαίσιο της Πράξης µε διακριτικό τίτλο 
«TEMPTING STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού βάσει του Νο4/19-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειάς του.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/83/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην υλοποίηση της Πράξης  
µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία  2007-2013. 

7. Την αριθµ. 31/1278/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 95431/3608/23-10-2012 εισήγηση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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8. Την αριθµ. 5/93/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα 
Πρακτικά Νο1/04-12-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Νο2/12-12-2012 (έλεγχος & 
βαθµολόγηση τεχνικής προσφοράς) και Νο3/19-12-2012 (έλεγχος οικονοµικής προσφοράς) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσµατα αυτού, στη µοναδική συµµετέχουσα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – 
ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», επειδή τα δικαιολογητικά που 
κατέθεσε πληρούν τους όρους της διακήρυξης, η τεχνική προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης και βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό 100 και η οικονοµική της προσφορά, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των € 137.690,00 µε ΦΠΑ, κρίθηκε παραδεκτή και συµφέρουσα. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 31782/1102/2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
46263/1655(β)/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα το Πρακτικό Νο4 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 10/2012 για το έργο µε 
τον διακριτικό τίτλο TEMPTING STREETS και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Νο4/19-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, 
αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No4 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες 
τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του Υποέργου της 
περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της πράξης µε 
διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”.  

         Αριθ. ∆ιακήρυξης 10/2012 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 19η   Μαρτίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00  π.µ.,  
συνεδρίασε στην Αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος της Π. Ε. Θεσπρωτίας η Επιτροπή, σε συνέχεια 
της συνεδρίασης µε αριθ. Πρακτικού Νο3. 
<<Η επιτροπή συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου.>> 

 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
 
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης  µέλος                    
5. Γκόλιας  Προκόπιος     µέλος     
 
 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του από 08/3/2013 και µε 
αριθµ.πρωτ.22375/817 Φακελλου δικαιολογητικων της <<ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ >>, 
για το ως άνω έργο µετά την µε αριθµ πρωτ 15614/587/18-2-2013 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας . 
Η επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διεπίστωσε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την 
Ενότητα Α.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω έργου , εισηγείται την κατακύρωση του 
παραπάνω  διαγωνισµού, στον µοναδικό προσφέροντα , <<ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ >>. 
 

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

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

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/554/21-05-2013) 

Α. Τροποποιεί την αριθµ. 5/93/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1/04-12-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Νο2/12-12-2012 
(έλεγχος & βαθµολόγηση τεχνικής προσφοράς) και Νο3/19-12-2012 (έλεγχος οικονοµικής προσφοράς) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του 
Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο πλαίσιο της 
Πράξης µε διακριτικό τίτλο «TEMPTING STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ,  

ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισµού στην µοναδική 
συµµετέχουσα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», όπως εκ παραδροµής εισηγήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο Νο3/19-12-2012 
Πρακτικό της,  

και αναδιατυπώνει την ως άνω αριθµ. 5/93/05-02-2013 απόφαση στο ορθό, αναδεικνύοντας την 
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», 
προσωρινό µειοδότη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, Πρακτικά Νο1/04-12-2012, Νο2/12-
12-2012 και Νο3/19-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, µέχρι την ολοκλήρωση από την Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που καλείται να 
προσκοµίσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007, και τα σχετικά άρθρα της αριθµ. 10/2012 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Β. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/19-03-2013 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο4/19-03-2013 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», 
προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ.9), η Επιτροπή προέβη 
στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισε η 
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ως 
προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού, και αφού διαπίστωσε ότι αυτά είναι σύµφωνα µε την Ενότητα 
Α.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης του έργου, εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού, στον ως άνω 
µοναδικό προσφέροντα. 

Γ. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων 
του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  
Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, Νο1/04-12-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Νο2/12-12-2012 
(έλεγχος & βαθµολόγηση τεχνικής προσφοράς) Νο3/19-12-2012 (έλεγχος οικονοµικής προσφοράς) και 
Νο4/19-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, στη µοναδική συµµετέχουσα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & 
HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης, η τεχνική προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης και βαθµολογήθηκε µε 
συνολικό βαθµό 100, η οικονοµική της προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 137.690,00 µε 
ΦΠΑ, κρίθηκε παραδεκτή και συµφέρουσα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόµισε, είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ 
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– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ως ανάδοχο του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της 
Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  
διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, µε προσφερόµενο 
ποσό € 137.690,00 µε ΦΠΑ. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Στέφανος Ζούµπας, ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε το εξής 
σκεπτικό: «Όπως είχαµε επισηµάνει και στην αριθµ. 12/383/09-04-2013 απόφαση της Ο.Ε., που 
αφορούσε στην κατακύρωση του διαγωνισµού για υλοποίηση δράσεων του συγχρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος ADRIMOB της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπου αναφερθήκαµε αναλυτικά στα προβλήµατα που 
δηµιουργήθηκαν από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε – παρατηρήσεις στις οποίες παραπέµπουµε και 
σήµερα, δεδοµένου ότι ισχύουν και για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό – και λαµβάνοντας υπόψη τα 
προβλήµατα που συνεχίζουν να εµφανίζονται στις διακηρύξεις, αλλά και στις διαδικασίες των 
διαγωνισµών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
επαναλαµβάνουµε και τονίζουµε ότι είναι πλέον άµεση η αναγκαιότητα για συγκρότηση οµάδας 
υπηρεσιακών στελεχών σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, και για την 
επεξεργασία στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχεδίου διακηρύξεων, µε δεδοµένο το ευρύ θεσµικό 
πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και ειδικά τα διασυνοριακά, αλλά και για τον 
συνολικότερο συντονισµό των αρµοδίων Υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσον αφορά 
στη διαδικασία των διαγωνισµών, µέχρι το στάδιο της κατακύρωσής τους και της υπογραφής της 
σύµβασης. Αυτό θα  βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών 
οργάνων.» 
................................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - 
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», σύµφωνα µε το 
οποίο οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες και έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών 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. 13/421/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια του θέµατος, προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για 
τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
28594/991/17-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 42554/1476/14-
05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44211/1572/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, 
Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση του εν θέµατι διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο οι υποβληθείσες προσφορές 
κρίθηκαν απαράδεκτες και παρακαλούµε για τα εξής: 1. Για την έγκρισή του και 2. Την 
έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι της αρχικής. 
3. Έγκριση πληρωµής της δαπάνης δηµοσίευσης (Ε.Φ.: 295  ΚΑΕ: 1643) η οποία κατά την 
πληρωµή των αναδόχων θα παρακρατηθεί από τη συµβατική αµοιβή τους.». 

Στο Πρακτικό Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι  
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, 

του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε 
την αρ. πρωτ: 37868/1261/ 22-04-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - 
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 
3/2013).  
 

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

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε την αρ. 3/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 37868/1261/ 22-04-
2013), µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας». 
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2)   Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια 
παρουσία των διαγωνιζοµένων προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 
ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 
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∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. SYNGENTA HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 
 Αριθµ: 18718 / 02-05-13 
Ποσού:  1.550,00  € 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 
 Αριθµ: 18717 / 02-05-13 

Ποσού:  300,00  € 

ALPHA BANK 
 Αριθµ: GRZ083360/26-04-
13 
 Ποσού:  2.000,00  € 

2 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

3 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ, 
ΑΝΑΓΚ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 
 
Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι δύο 

συµµετέχοντες κατέθεσαν  τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 

2. Τεχνικές προσφορές 
Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των 

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

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
Α) Η προσφορά της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αφορά το προϊόν µε δραστική ουσία 

Dimethoate 40% β/ο και εµπορική ονοµασία  ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC και το προϊόν µε 
δραστική ουσία Αlpha-cypermethrin 10% β/ο SC και εµπορική ονοµασία  FASTAC 10 SC. 
Τα στοιχεία και οι τεχνικές εκθέσεις είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
ανωτέρω αναφερόµενης διακήρυξης. 

Β)   Η προσφορά της εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., αφορά το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν µε δραστική ουσία Lambda – cyhalothrin 10,05% β/ο ή 9,43 β/β  και εµπορική 
ονοµασία KARATE with Zeon Technology 10CS. Τα στοιχεία και η τεχνική έκθεση είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω αναφερόµενης διακήρυξης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αποφάσισε να προβεί στην αποσφράγιση και των 

οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. 

3. Οικονοµικές προσφορές 
Ο Έλεγχος των οικονοµικών προσφορών καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ Τιµή ανά λίτρο  
(µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
(µε κρατήσεις, χωρίς 

ΦΠΑ) 

919  λίτρα εντοµοκτόνου  µε 
δραστική ουσία:  

dimethoate, 40 EC  

7,00 € 6.433,00 € 

1 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
992  λίτρα  εντοµοκτόνου µε 
δραστική ουσία:  

alpha-cypermethrin 10% β/ο 

25,90 € 25.692,80 € 
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SC 

2 
SYNGENTA HELLAS  

Α.Ε.Β.Ε. 

413 λίτρα εντοµοκτόνου  

µε δραστική ουσία:   

l-cyhalothrin 10,05% β/ο SC   

Α Σ Α Φ Η Σ  

 
Από την αξιολόγηση των ανωτέρω υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών προκύπτουν 

τα ακόλουθα: 

1. Ως προς την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC , κατατέθηκε προσφορά από την εταιρεία BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., µε τιµή 
7,00 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφερόµενη τιµή, είναι µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη οριζόµενη στην αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και ως εκ τούτου παραβιάζεται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 
13 παρ. 5 όρος της διακήρυξης. Επιπλέον, η οικονοµική προσφορά της εν λόγω εταιρείας 
δίδεται µόνο σε τιµή ανά λίτρο, χωρίς να αναφέρεται η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ και µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.  

2. Για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία alpha-
cypermethrin , υποβλήθηκε προσφορά από την εταιρεία BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., µε τιµή 
25,90 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας δίδεται και σε αυτή 
την περίπτωση µόνο σε τιµή ανά λίτρο, χωρίς να αναφέρεται η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ 
και µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης.  

3. Για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία l-cyhalothrin 
(CS), κατατέθηκε προσφορά από την εταιρεία SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή 
προσφοράς  61,30 € ανά λίτρο σκευάσµατος. Στη συγκεκριµένη προσφορά ενώ αρχικά 
ορθώς αναφέρεται η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ 25.316,90 €, στη συνέχεια 
αφαιρούνται από το ποσό αυτό οι κρατήσεις και ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί του ποσού 
24.539,165 € (ποσό χωρίς κρατήσεις).  

Έπειτα από τις παραπάνω παρατηρήσεις και αφού ελήφθησαν υπόψη: 

• Το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της αρ. 3/2013 διακήρυξης (Αντικείµενο της προµήθειας), στο οποίο 
αναφέρονται οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. 

• Το άρθρο 3 παρ. Ι της αρ. 3/2013  διακήρυξης (Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση), στο 
οποίο αναφέρεται η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά είδος, για την υλοποίηση της 
προµήθειας. 

• Η µε αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 
2013». 

• Το άρθρο 13 παρ.5 της αρ. 3/2013 διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο «οι προσφερόµενες 
τιµές ανά λίτρο σκευάσµατος, δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από τις οριζόµενες στην 
αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Προσφορές που δεν τηρούν τον εν λόγω όρο απορρίπτονται ως απαράδεκτες». 

• Το άρθρο 13 παρ.8 της αρ. 3/2013 διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο «Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή , η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη…».  

• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007.  

Η επιτροπή εισηγείται: 

Α. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε., για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC. 

Β. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας SYNGENTA 
HELLAS Α.Ε.Β.Ε., για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική 
ουσία l-cyhalothrin (CS) . 
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Γ. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε., για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία alpha-
cypermethrin . 

∆. Την επανάληψη του διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της 
∆ιακήρυξης. 

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/555/21-05-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ), σύµφωνα µε το 
οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η 
Επιτροπή εισηγείται τη απόρριψη ως απαράδεκτων, των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι 
των εταιρειών «BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.» και «SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε.» και την 
επανάληψη του διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της ∆ιακήρυξης. 

− Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643), 
χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της ∆ιακήρυξης αυτού.  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, ανά είδος, σύµφωνα 
µε το σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
42554/1476/14-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει την πληρωµή της δαπάνης δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643), η οποία κατά την πληρωµή των αναδόχων θα 
παρακρατηθεί από τη συµβατική αµοιβή τους  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6.  Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 117 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων για την µεταφορά µαθητών Β/θµιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε Πρέβεζας, για τις προαγωγικές & πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 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.  

10. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 
36460/1217/08-05-2013 και 39786/1328/14-05-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. 
πρωτ. 42797/1547/09-05-2013 και 44247/1574/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), σύµφωνα µε τις οποίες, και έχοντας υπόψη τα σχετικά αιτήµατα υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία α) από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πρέβεζας, β) από το 1Ο ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας και γ) 
από το Γυµνάσιο Ζαλόγγου, σχετικά µε την ανάγκη µεταφοράς µαθητών για την περίοδο των 
προαγωγικών και των Πανελλαδικών Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2013, εισηγείται την έγκριση 
ανάθεσης νέων δροµολογίων όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/556/21-05-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση στους κάτωθι µεταφορείς, των δροµολογίων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Πρέβεζας, για τις προαγωγικές & πανελλαδικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2013, µε 
δαπάνες που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), Ε.Φ. 192 – ΚΑΕ  0821), ως εξής:  

1. Στον µεταφορέα Κυριακίδη Ανδρέα (ΤΑΧΙ), το δροµολόγιο «Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας - 
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πρέβεζας», µε  ηµερήσιο κόστος € 60,00 για το χρονικό διάστηµα από 
17-05-2013 και έως 29-05-2013 και  

στον µεταφορέα «ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε.», τα κάτωθι δροµολόγια: 

1. ∆ροµολόγιο «Φιλιππιάδα – 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας», µε ηµερήσιο κόστος € 109,80 για το χρονικό 
διάστηµα από 21-05-2013 έως 07-06-2013.  

2. ∆ροµολόγιο «Σινώπη-Σαµψούντα-Αρχάγγελος», µε ηµερήσιο κόστος € 32,81 για το χρονικό 
διάστηµα από 21-05-2013 έως 14-06-2013 

3. ∆ροµολόγιο «Αρχάγγελος-Καµαρίνα-Κρυοπηγή», µε ηµερήσιο κόστος € 40,55 για το χρονικό 
διάστηµα από 21-05-2013 και έως 14-06-2013 

4. ∆ροµολόγιο «Αρχάγγελος-Καστροσυκιά-Βράχος», µε ηµερήσιο κόστος € 57,94 για το χρονικό 
διάστηµα από 21-05-2013 έως 14-06-2013. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 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. 44463/1536/15-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
46258/1654/17-05-2013 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 
προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα 
προµηθευτές. 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 120 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/557/21-05-2013) 

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 0843 
233,70 

 

∆απάνη για εκτύπωση µπλοκ σηµειώσεων για 
το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Τσόκας 
Παναγιώτης 

2 072 0843 194,30 
∆απάνη για αναπαραγωγή φωτοτυπιών για 
την Π.Ε. Πρέβεζας  

Παπαγεωργίου 
Γεώργιος 

3 072 0851 110,00 
∆απάνη για ηλεκτρολογικές εργασίες του 
κτιρίου της οδού Περδικάρη της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Κώστας 
Πανταζής 

4 072 1699 320,00 

∆απάνη για αγορά 50 τεµαχίων επιτοίχιων 
βάσεων για τοποθέτηση έντυπου 
διαφηµιστικού υλικού για τη ∆/νση Ανάπτυξης 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Καρασαβόγλου 
Παντελής (ΕΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙΝ) 

5 292 0869 79,95 

∆απάνη για επαναδιακρίβωση και 
βαθµονόµηση οργάνου θερµοκρασίας 
υπερκατεψυγµένων γεωργικών προϊόντων της 
∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

ALGOSYSTEMS 
SA  

6 292 1699 210,00 
∆απάνη για αγορά υλικών συσκευασίας και 
παγοκυστών για τη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας  

Αλαµάνος 
Στυλιανός 

7 292 1699 250,80 
∆απάνη για αγορά κιβωτίων συσκευασίας για 
τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας 

Μηλιώνης 
Μονωτικά 
Α.Β.Ε.Ε. 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.398,75   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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 Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42899/1644/10-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 43271/1553/10-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/558/21-05-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας):  
    

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

113.98 1321 
1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 9978 ΓΕΝΙΚΟ SERVIS  

43.06 0861 
150.18 1321 

2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHI 8322 ΓΕΝΙΚΟ SERVIS 
55.35 0861 

1476,00 1321 
3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ  861,00 0861 

492,00 1321 
4 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 369,00 0861 

612,00 1321 
5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 246,00 0861 

6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚY 3141 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

1600,00 
 

1329 
 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ 

307,50 0861 

105 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

1107,00 1321 

     
 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑ Κ.Α.Ε. 

 
                 
 
 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

1321 3951,16 
1329 1600,00 
0861 1881,91 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση 
εργασιών για τον καθαρισµό και την αποκατάσταση των αναχωµάτων του ποταµού 
Λούρου τα οποία έχουν σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηµατική 
περιοχή Αγ. Γεωργίου, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.393,40 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό 
δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 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 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40905/1576/30-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41616/1515/02-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την αποκατάσταση των αναχωµάτων 
του ποταµού Λούρου τα οποία έχουν σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηµατική 
περιοχή Αγ. Γεωργίου συµφώνα µε το από 9-4-2013 έγγραφο του ΤΟΕΒ Κερασώνα-
Παναγιάς. Επειδή οι παρεµβάσεις αυτές θεωρούνται επείγουσες λόγω της ερχόµενης 
καλλιεργητικής περιόδου  απαιτείται η µίσθωση τρεις (3) περιστρεφόµενες τσάπες, ενός 
τριαξονικού φορτηγού και ενός διαξονικού Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τα 
εξής: 1.Εγκριση µίσθωσης α) µιας περιστρεφόµενης τσάπας  µε αριθµ.ΜΕ50935 για 48 
ώρες ιδιοκτησίας Νικολάου Νταλαγιάννη του Σπυριδ. β)µιας περιστρεφόµενης  τσάπας  µε 
αριθµME 40120 για 80 ώρες, ιδιοκτησίας Θωµά Λέτσου του Νικολάου, γ)µιας περιστρεφ. 
Τσάπας µε αριµ. ΜΕ 40114   για 76 ώρες ιδιοκτησίας Γρηγορίου Λέτσου του ∆ηµ. δ) ενός 
τριαξονικού φορτηγού µε αριθµό ΡΖΕ 8246 για 76 ώρες. Ιδιοκτησίας  Θωµά Λέτσου του 
Νικ. Και ε) ενός διαξ. Φορτηγού µε αριθµ ΡΖΗ  7360. για74 ώρες, ιδιοκτησίας Γιαννούλα 
Ελευθερίου του Ανδρέα. 2. Εγκριση διάθεσης πίστωσης 20.393,40 € µε Φ.Π.Α{.(α)τσάπα 
περιστρεφόµενη 48ωρ.χ50€/h=2.400,00, β)τσάπα περιστρεφ 80 ωρ.χ50€=4.000,00€, 
γ)τσάπα περιστρεφ.76ωρες 76ωρ.χ50€=3.800,00€ δ)φορτηγό τριαξονικό 
76ωρ.χ454€/h=3.420,00. ε)διαξονικό φορτηγό 74 ωρχ40€=2960,00}=16.580,00χ23% 
ΦΠΑ=20.393,40€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ µε ΚΑ 2012 ΕΠ 
03000012 (Υποέργο : « Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών 
στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. 
Πρέβεζας )... ». 

Στο επισυναπτόµενο στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 13/9-4-2013 έγγραφο του ΤΟΕΒ 
Κερασώνα-Παναγιάς, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: « …. Λόγω των έντονων και συνεχών 
βροχοπτώσεων στη περιοχή µας τα ορµητικά νερά του ποταµού Λούρου έχουν παρασύρει 
σε πολλά σηµεία τα αναχώµατα µε αποτέλεσµα να  έχει αλλάξει η ροή του ποταµού και 
να διέρχεται µέσα από τα κτήµατα στη κτηµατική περιοχή Αγ. Γεωργίου. Οι 
αποστραγγιστικοί αύλακες έχουν γεµίσει µε φερτά υλικά καθιστώντας αδύνατη την 
αποστράγγιση . Όπως αντιλαµβάνεστε  πολλές καλλιέργειες κυρίως µηδικής αλλά κ α ι  
ακτινιδίων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Περίπου 1.000 στρέµµατα είναι αδύνατο να 
καλλιεργηθούν αφού τα νερά παραµένουν µέσα, και οι αγρότες δικαίως βρίσκονται σε 
απόγνωση βλέποντας τις σοδιές τους να καταστρέφονται και τους κόπους µιας ζωής να 
πηγαίνουν χαµένοι, διότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων 
στη περιοχή µας. Απευθυνόµαστε σε εσάς προκείµενου να µεριµνήσετε γιο την άµεση 
αποκατάσταση των αναχωµάτων στον ποταµό Λούρο, ώστε επιτέλους τα κτήµατα αυτά να 
µπορέσουν να καλλιεργηθούν σύντοµα.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/559/21-05-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την αποκατάσταση των αναχωµάτων του ποταµού 
Λούρου τα οποία έχουν σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηµατική περιοχή Αγ. 
Γεωργίου, µε αποτέλεσµα να έχει αλλάξει η ροή του ποταµού και να διέρχεται µέσα από τα 
κτήµατα, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας όπως αναλυτικά 
αναφέρεται κατωτέρω, οι οποίοι έδωσαν την οικονοµικότερη προσφορά, µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η Υπηρεσία, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, για την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών-παρεµβάσεων, και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω της ερχόµενης 
καλλιεργητικής περιόδου, σύµφωνα και µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 
13/9-4-2013 έγγραφο του ΤΟΕΒ Κερασώνα-Παναγιάς (ανωτέρω υπό στ. 7), ως εξής: 
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Α) µία περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. ΜΕ50935 η οποία θα εργασθεί για 48 ώρες, 
ιδιοκτησίας Νικολάου Νταλαγιάννη του Σπυρίδωνα 

Β) µία περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. ME 40120 η οποία θα εργασθεί για 80 ώρες, 
ιδιοκτησίας Θωµά Λέτσου του Νικολάου 

Γ) µία περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. ΜΕ 40114 η οποία θα εργασθεί για 76 ώρες, 
ιδιοκτησίας Γρηγορίου Λέτσου του ∆ηµ. 

∆) ένα τριαξονικό φορτηγό µε αριθµ. ΡΖΕ 8246 το οποίο θα εργασθεί για 76 ώρες, ιδιοκτησίας  
Θωµά Λέτσου του Νικολάου και  

Ε) ένα διαξονικό φορτηγό µε αριθµ. ΡΖΗ 7360 το οποίο θα εργασθεί για 74 ώρες, ιδιοκτησίας 
Γιαννούλα Ελευθερίου του Ανδρέα. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 20.393,40 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών για τον 
καθαρισµό και την αποκατάσταση των αναχωµάτων του ποταµού Λούρου τα οποία έχουν 
σπάσει από τις έντονες βροχοπτώσεις στην κτηµατική περιοχή Αγ. Γεωργίου, που θα 
εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας των ανωτέρω, {ήτοι: α) 
τσάπα περιστρεφόµενη 48ωρ.χ50€/h=2.400,00 € β) τσάπα περιστρεφόµενη 
80ωρ.χ50€=4.000,00 € γ) τσάπα περιστρεφόµενη 76ωρ.χ50€=3.800,00 € δ) φορτηγό 
τριαξονικό 76ωρ.χ454€/h=3.420,00 € ε) διαξονικό φορτηγό 74 ωρ.χ40€=2.960,00 € 
=16.580,00χ23% ΦΠΑ=20.393,40 €} σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση 
ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. 
Πρέβεζας). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 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».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού Λούρου», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 37066/1701/19-04-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του 
υποέργου του θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013».  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
40904/1575/30-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43899/1567/14-5-2013 στον 
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φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, βάσει της 
µελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 44903/1696/15-05-2013 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/560/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού Λούρου», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 40904/1575/30-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 44903/1696/15-05-2013 απόφαση της 
∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο τµήµα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος – 
Χειµαδιό», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 37069/1704/19-04-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του 
υποέργου του θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37574/1458/14-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43896/1566/14-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, βάσει της 
µελέτης η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 43947/1672/14-05-2013 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/561/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο τµήµα της 3ης Επαρχιακής 
Οδού Βράχος – Χειµαδιό», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 37574/1458/14-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό 
Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
43947/1672/14-05-2013 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης επαρχιακής οδού 
στην Α. Ρευµατιά» προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 37071/1705/19-04-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του 
υποέργου του θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37579/1459/14-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 44788/1584/15-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, βάσει της µελέτης η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 44940/1697/15-05-2013 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/562/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης 
Επαρχιακής Οδού στην Α. Ρευµατιά.», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε Φ.Π.Α., µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
37579/1459/14-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. πρωτ. 44940/1697/15-05-2013 απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας 
και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 22 έως 23-05-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 45547/227/16-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 45719/1643/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, κ. Ιωάννου Ευστρατίου, στην Αθήνα προκειµένου να παραβρεθεί σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση µε τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/563/21-05-2013) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 22 έως 23-05-2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένη 
συνάντηση µε τη Γενική Γραµµατέα του Υπουργείου Πολιτισµού καθώς και τη δαπάνη ποσού 
€ 120,00 για την κάλυψη των εξόδων διαµονής, και ηµερήσιας αποζηµίωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716.  
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», 
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. 1094/10-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43272/1554/10-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από τη ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ (έργο µε µε Κ.Α. 
2010ΕΠ03000014) εγκρίθηκε το ποσό των 40.000,00 € για το έργο: «Αποκατάσταση 
γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 32.253,75 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 40.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 
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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 15/564/21-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, που 
χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας στην 
τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και 
απρόβλεπτα) 32.253,75 € 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. 1094/10-05-2013 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. 1056/07-05-2013 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών 
µετ’ αναθεωρήσεως, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης 
πεδιάδας Άρτας», αναδόχου ∆ηµητρίου Τσάϊµου 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.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 µε αρ. πρωτ. 1115/16-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45500/1639/16-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 13/05/2013 αίτηση 

του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των 

εργασιών έως 31/12/2013. Οι κακές καιρικές συνθήκες (πολλές βροχοπτώσεις) κατά την 

χειµερινή περίοδο µέχρι το τέλος Μαρτίου, είχαν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση έναρξης των 

εργασιών. Επιπλέον η πρόωρη  έναρξη της αρδευτικής περιόδου, λόγω της ανοµβρίας του Απριλίου 

και του Μαΐου στην περιοχή  (έναρξη στις 25/04/2013 και λήξη περίπου στις 15/10/2012) 
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επιφέρει δυσκολίες και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών καθόσον οι υπόλοιπες 

εργασίες είναι σε αρδευτικές διώρυγες και στραγγιστικές τάφρους του αρδευτικού δικτύου της 

πεδιάδας. Η σύµβαση υπογράφηκε την 26/11/2012 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 

26/05/2013. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 50% περίπου των εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία 

µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως 

µέχρι 31/12/2013 για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και παρακαλούµε να αποφασίσετε 

σχετικά.»  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και  Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι θα πρέπει στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται 
µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα όταν αυτές υπογράφονται κατά τους 
χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι δυνατό –λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 
χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/565/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας», αναδόχου ∆ηµητρίου 
Τσάϊµου Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42160/318/08-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42424/1546/08-05-2013 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 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος την 19-05-2013 και στην οποία θα 
συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 17007/24-04-
2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τη συνεργασία της Αδελφότητας Ποντίων 
και Μικρασιατών Ηπείρου. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 µε Φ.Π.Α., αφορούν 
την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, 
παράθεση γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, 
αναλώσιµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση 
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εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης και αµοιβή 
φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ». 

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. 42160/318/08-05-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 30-04-2013.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/566/21-05-2013) 

− Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
που θα γίνει, στις 19 Μαΐου 2013 και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 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 Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν την έκδοση προσκλήσεων 
και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, παράθεση γεύµατος προς τους 
επισήµους, αγορά αναψυκτικών, νερών, γλυκών, αναλώσιµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, 
βιντεοσκόπηση εκδήλωσης και αµοιβή φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ». 
.................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, 
Γεωργίου Μιλτιάδους, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που 
διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 45925/3626/17-05-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 46044/1648/17-05-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για τη µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, 
Γεωργίου Μιλτιάδους, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που 
διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/567/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Π.Ε. Άρτας, Γεωργίου Μιλτιάδους, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική 
Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013 καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 57ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/15-05-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/115/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη 
των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 6.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε 
ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 
2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και, Β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη 
διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 13/432/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο 
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στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών 
Α) «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για γραφικά και χαρτικά και Β) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» για 
χαρτικά, ενώ απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. “ΧΑΡTΟΚΙΝΗΣΗ 
PRIMO”», για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω, Πρακτικό Ι/13-03-2013 της Επιτροπής 
του διαγωνισµού. 

8. Το Πρακτικό ΙΙ/15-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1793/17-05-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46308/1661/17-05-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 15 / 5 / 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 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 προκειµένου να αξιολογήσει τις οικονοµικές 
προσφορές των προµηθευτών για τον αριθµ.οικ.605/22-2-2013 πρόχειρο διαγωνισµό  για την 
προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2013 για τις ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας 
Άρτας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτρης Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

     Ανοίχθηκαν οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών: 

1. «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
2. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» 
 
Η επιτροπή εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο της 

∆ιακήρυξης. 
Μέσα στους φακέλους των οικονοµικών προσφορών βρέθηκαν τα ζητούµενα  από την διακήρυξη 

δικαιολογητικά τα οποία µονογράφτηκαν.  
       Στη συνεχεία η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των προµηθευτών: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

 Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.183,22 € - 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 5.145,36 € - 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 
 Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.900,00 € 7.176,00 € 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 8.487,00 € 8.826,48 € 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών 
έτους 2013 για τις ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας Άρτας στην εταιρεία Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
η οποία κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά ήτοι: 
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Α) τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά χωρίς ΦΠΑ (4.183,22 €) 
και πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (5.145,36 €) µε ΦΠΑ για τα είδη 
του Πίνακα Α (Γραφικά) και 

Β). έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ χωρίς ΦΠΑ (6.900,00 €) και οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα 
επτά ευρώ µε ΦΠΑ (8.487,00 €) για τα είδη του Πίνακα Β (Χαρτικά). 

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    15/5/2013 
Η Επιτροπή 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/568/21-05-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/17-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 6.000,00 µε ΦΠΑ για 
γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111),   

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα και 
έλεγχο των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των οποίων οι 
προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει του Πρακτικού Ι/13-03-2013 της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 13/432/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ήτοι των εταιρειών Α) «Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» για γραφικά και χαρτικά και Β) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» για χαρτικά. Η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι στους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, υπήρχαν τα ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, προέβη στην καταγραφή 
των οικονοµικών προσφορών στους σχετικούς πίνακες και στον έλεγχό τους, από τον οποίο προέκυψε 
ότι η εταιρεία «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά, ήτοι: ποσό  5.145,36  € 
µε ΦΠΑ για τα είδη του Πίνακα Α (Γραφικά) και ποσό 8.487,00  € µε ΦΠΑ για τα είδη του Πίνακα Β 
(Χαρτικά) και οµόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, στην εταιρεία «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, πληροί τους όρους αυτής ως προς τα ζητούµενα είδη, η 
δε οικονοµική της προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα για το σύνολο των ειδών (χαρτικά και γραφικά), 
ήτοι: Α) ποσό € 4.183,22 χωρίς ΦΠΑ και συνολικά ποσό € 5.145,36 µε ΦΠΑ για τα είδη του Πίνακα Α 
της διακήρυξης (Γραφικά) και Β) ποσό € 6.900,00 χωρίς ΦΠΑ και συνολικά ποσό € 8.487,00 µε ΦΠΑ 
για τα είδη του Πίνακα Β της διακήρυξης (Χαρτικά). 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την 
προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, µε ποσό 
προσφοράς € 5.145,36 µε ΦΠΑ για γραφικά είδη και € 8.487,00 για χαρτικά είδη, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6.  Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 58ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών 
Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. 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. 7/189/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX  και 
Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι 28.000,00 € για µελάνες εκτυπωτών - FAX 
και 3.000,00 € για µελάνες φωτοτυπικών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 1723) και, Β) εγκρίθηκαν οι όροι της 
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διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και επισυνάφθηκε 
στην αριθµ. πρωτ. 576/20-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 11/354/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/26-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, 
γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των εταιρειών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα 
προσφορές και των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής ήταν πλήρη, ήτοι των εταιρειών 
Α) «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”» Β) «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και Γ) «Ν. 
ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

8. Το Πρακτικό ΙΙ/02-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1793/17-05-2013 έγγραφο 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46308/1661/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 2 / 5 / 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 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 
προκειµένου να αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών για τον 
αριθµ.οικ.782/8-3-2013 πρόχειρο διαγωνισµό  για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών - FAX 
και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας 
Άρτας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτρης Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

     Ανοίχθηκαν οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές των προµηθευτών: 
1. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. «EUROSUPPLIES 
2. Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ .Ε.Ε 
3. Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Η επιτροπή εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αντίστοιχο 

άρθρο της ∆ιακήρυξης. 
Μέσα στους φακέλους των οικονοµικών προσφορών βρέθηκαν τα ζητούµενα  από την 

διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία µονογράφτηκαν.  
       Στη συνεχεία η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των 
προµηθευτών: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 
 Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

Ο.Ε. 
«EUROSUPPLIES 

Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ .Ε.Ε 

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

21.552,12 € 21.639,10 € 23.073,90 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

26.509,11 € 26.616,09 € 28.380,90 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 
 Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

Ο.Ε. 
«EUROSUPPLIES 

Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ .Ε.Ε 

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.546,57 € 1.701,30 € 1.852,67 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1.902,29 € 2.092,60 € 2.278,78 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 
 Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

Ο.Ε. 
«EUROSUPPLIES 

Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ .Ε.Ε 

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

23.098,69 € 23,340,40 € 24.926,57 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

28.411,40 € 28.708,69 € 30.659,68 € 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών - FAX και 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας Άρτας 
στην εταιρεία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. «EUROSUPPLIES, η οποία κατέθεσε την 
οικονοµικότερη προσφορά ήτοι είκοσι τρεις χιλιάδες ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτά χωρίς ΦΠΑ (23.098,69 €) και εικοσιοκτώ χιλιάδες τετρακόσια έντεκα ευρώ και σαράντα 
λεπτά (28.411,40 €) µε ΦΠΑ. 
 

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    2/5/2013 
Η Επιτροπή 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/569/21-05-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/02-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX και Φωτοτυπικών 
Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 
31.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι 28.000,00 € για µελάνες εκτυπωτών - FAX και 3.000,00 € για µελάνες 
φωτοτυπικών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας 
(Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 1723),   

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στο 
άνοιγµα και έλεγχο των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει του Πρακτικού Ι/26-03-2013 
της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 11/354/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
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Επιτροπής, ήτοι των εταιρειών Α) «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”» Β) «Β. ΜΗΤΟΥ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» και Γ) «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού 
διαπίστωσε ότι στους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, υπήρχαν 
τα ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, προέβη στην καταγραφή των οικονοµικών 
προσφορών στους σχετικούς πίνακες και στον έλεγχό τους, από τον οποίο προέκυψε ότι η 
εταιρεία «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”» κατέθεσε την οικονοµικότερη προσφορά, 
ήτοι ποσό € 28.411,40 µε ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών και οµόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, στην εταιρεία «Α. & Μ. 
ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, πληροί τους όρους αυτής ως προς τα ζητούµενα είδη, η δε οικονοµική της 
προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα για το σύνολο των ειδών, ήτοι ποσό € 23.098,69 χωρίς 
ΦΠΑ και συνολικά ποσό € 28.411,40 µε ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 
“EUROSUPPLIES”», για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX και Φωτοτυπικών 
Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, µε ποσό προσφοράς € 28.411,40 
µε ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 ((Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 59ο 

Έγκριση µετακίνησης της Κοντέα Κλεάνθης, Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆/κού & 
Μισθοδοσίας και του Μιλτιάδους Γεωργίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει 
το Ι.Ν.Ε.Π. και θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 03/06/2013 έως και 07/06/2013 µε θέµα 
«Εκπαίδευση Προϊσταµένων τµηµάτων» 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 Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 1793/17-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 46308/1661/17-05-
2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για τη µετακίνηση της Κοντέα Κλεάνθης, Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆/κού & 
Μισθοδοσίας και του Μιλτιάδους Γεωργίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το Ι.Ν.Ε.Π. και θα 
διεξαχθεί στα Ιωάννινα από 03/06/2013 έως και 07/06/2013 µε θέµα «Εκπαίδευση 
Προϊσταµένων τµηµάτων». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/570/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Κοντέα Κλεάνθης, Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆/κού & 
Μισθοδοσίας και του Μιλτιάδους Γεωργίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής της 
Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το Ι.Ν.Ε.Π. και θα διεξαχθεί 
στα Ιωάννινα από 03/06/2013 έως και 07/06/2013 µε θέµα «Εκπαίδευση Προϊσταµένων 
τµηµάτων» καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 450,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Ε.Φ.072, ΚΑΕ 0711). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 151 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1793/17-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46308/1661/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 1.800,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του 
φορέα 071, ΚΑΕ 9829 για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής µηχανηµάτων- οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, αναρτητέα στο Μητρώο(Α∆ΑΜ: 
13REQ000973702 2013-05-17), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα και 
µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/571/21-05-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 
2013: 

α/α 
Αριθ. 
Κυκλ. 

Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 

συµπερ. ΦΠΑ 

1 
ΚΗΙ 

7980 
Φορτηγό 

Service κινητήρα διασκ/στή άλατος, 
πλάκα διασκ/σµού άλατος, βαλβίδα 
αέρα τροφ/σίας κινητήρα 

850,00 

2 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 
Φίλτρο πετρελαίου, καθαρισµός δεξ. 
καυσίµου 

120,00 

3 
ΚΗΙ 

1561 
Επιβατικό Αµορτισέρ 400,00 

4 
ΚΗΥ 
3685 

Επιβατικό Αµορτισέρ 300,00 

5 ΚΥ 6666 Επιβατικό Μπαταρία 130,00 
Σύνολο 1.800,00 

................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ 61ο 

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. 1793/17-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 46308/1661/17-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/572/21-05-2013) 

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 
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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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
& Λοιπού 
συναφούς 
εξοπλισµού 

608,85 

∆απάνη για προµήθεια ενός(1) εκτυπωτή  
για τις ανάγκες  της ∆/νσης Αγρ. Οικ.& 
Κτην. της  Π.Ε. Άρτας από τον προµηθευτή 
«ΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ» η οποία υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών 

ΤΣΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ 

072.1111  172,20 

∆απάνη για προµήθεια 10 +10  µπλοκ 
τριπλότυπα καρµπονιζέ διαστάσεων Α4 , 
50 φύλλων για έλεγχο καθοδόν και 
υπόδειγµα έκθεσης οδικού τεχνικού 
ελέγχου αντίστοιχα για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μετ.& Επικοιν. Της Π.Ε. Άρτας από 
τον προµηθευτή  «ΦΩΤΗΣ Μ.- ΜΑΤΑΤΣΗΣ 
Κ.ΟΕ » η οποία υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ δύο (2) κλειστών προσφορών 

ΦΩΤΗΣ Μ.- 
ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ.ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 781,05   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ9-ΝΦ5



 - 155 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο  

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, 
Αλέξανδρου Γέροντα, στην Αθήνα για τη συµµετοχή του στο Εργαστήριο που 
διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 46370/1701/20-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 
46505/1667/20-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του Αλέξανδρου Γέροντα, προϊσταµένου του 
Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στην Αθήνα για τη 
συµµετοχή του στο Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική 
Στρατηγική για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 15/573/21-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στην Αθήνα για τη συµµετοχή του στο 
Εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ε.Κ.∆.∆.Α. µε αντικείµενο «Εθνική Στρατηγική για την 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», την 22-05-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 303,82 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», 
µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-05-2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43474/822/20-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46734/1674/20-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα, η εισηγητική έκθεση για 
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παράταση προθεσµίας του έργου που αναφέρεται στο θέµα µαζί µε την σχετική αίτηση 
παράτασης από τον ανάδοχο του έργου και η διατύπωση γνώµης της παράτασης από την 
∆ιαχειριστική Αρχή. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: «…. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>> και συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους… Είχε 
υποβληθεί το σύνολο των µελετών και εκκρεµούσε µόνο η σύνταξη των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου καθώς και των ΦΑΥ, ΣΑΥ. Ο ανάδοχος µε την µε αριθµ. Πρ. 
28617/537 αίτησή του,  ζητάει 4η  παράταση συνολικής προθεσµίας 2 µήνες έως την 31-
05-2013 για τους ακόλουθους λόγους: Για λόγους που δεν αποτελούν υπαιτιότητα του 
αναδόχου η εντολή για εκπόνηση του τελευταίου σταδίου της µελέτης δόθηκε την 22-3-
2013 και ο συµβατικός χρόνος εκπόνησης είναι ένας µήνας. Με το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 
1524/2013 έγγραφο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής για την 
παράταση προθεσµίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η έγκριση της ΜΠΕ καθυστέρησε και η εντολή για 
εκπόνηση του τελευταίου σταδίου της µελέτης δόθηκε την 22-3-2013. Ο συµβατικός χρόνος 
εκπόνησης είναι ένας µήνας. Θα απαιτηθεί χρόνος για την έγκριση των µελετών.Επειδή 
λοιπόν οι παραπάνω αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται βάσιµοι εισηγούµαστε την χορήγηση 
παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι 31-5-2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/574/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-05-2013, σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 
1524/10-05-2013 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της σύµβασης µε την παράταση της συνολικής 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-12-2013.   

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. 45638/4256/20-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46895/1676/20-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 16-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 28-
12-2013 λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τη χειµερινή 
περίοδο. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών και 
εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης, µέχρι την 28-12-2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 15/575/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου 
Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, 
επαναλαµβάνοντας τη θέση τους ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης 
προθεσµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή 
πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. Σηµείωσαν δε, ότι η ως άνω θέση 
τους επιβεβαιώνεται σήµερα µε το θέµα της παράτασης για το συγκεκριµένο έργο, δεδοµένου 
ότι και στις προηγούµενες παρατάσεις που εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 10/349/06-04-2012 και 
30/1209/24-10-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., το έργο είχε εκτελεσθεί – κατά δήλωση της 
Υπηρεσίας – σε ποσοστό  90% που εξακολουθεί να είναι το ίδιο, ένα χρόνο µετά. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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  

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», µέχρι την 31-12-2013.   

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. 43364/4060/20-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46887/1675/20-05-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 13-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-
12-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «…µέχρι σήµερα, λόγω 
των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν 
εργασίες στο ποτάµι. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν µέσα Ιουνίου µε την 
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εκτροπή του ποταµού…» και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης, µέχρι την 31-12-
2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και  Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι θα πρέπει στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται 
µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα όταν αυτές υπογράφονται κατά τους 
χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι δυνατό –λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 
χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/576/21-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», αναδόχου 
«ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για ενέργειες σχετικά µε την πρόταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και 
Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 21-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 46984/1677/21-05-2013 στον φάκελο 
6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στα πλαίσια της πρόσκλησης του 
ΕΦ∆-ΚΑΠΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές 
‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στους 
Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – 
Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», 2  «Προστασία και ∆ιαχείριση 
Υδατικών Πόρων» και 3 «Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων και ∆ιαχείριση στερεών Αποβλήτων» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλε 
πλήρη πρόταση και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. Παρά το γεγονός ότι τόσο από την 
κείµενη νοµοθεσία όσο και από ρητή έγγραφη δέσµευση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των προτάσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (ΚΑΠΕ) προκύπτει υποχρέωση ενηµέρωσης 
των συµµετεχόντων για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης και τους λόγους της τυχόν αρνητικής 
αξιολόγησής τους (πλήρης αιτιολόγηση), εν τούτοις ουδεµία ενηµέρωση είχαµε αρµοδίως, ενώ η 
πρότασή µας φέρεται να έχει λάβει χαµηλή βαθµολογία στον σχετικό πίνακα κατάταξης. Ήδη η 
Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλε προς το ΚΑΠΕ γραπτό αίτηµα χορήγησης αντιγράφων των σχετικών 
εγγράφων και των υποβληθεισών προτάσεων προκειµένου να λάβει πλήρη γνώση του 
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περιεχοµένου τους ώστε να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά της. Επ’ αυτού ουδεµιάς απαντήσεως 
τύχαµε µέχρι σήµερα. Ως εκ τούτου συντρέχει λόγος να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ώστε: 1) 
να προβεί στις κατά νόµο ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών για να 
χορηγηθούν  αντίγραφα των αιτουµένων εγγράφων και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια 
κρίνεται απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού (χορήγησης των αιτουµένων εγγράφων), 2) µετά 
από µελέτη τους να αξιολογήσει αν από την εν γένει τηρηθείσα διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει 
παραβίαση των αρχών του ενωσιακού δικαίου (λ.χ. παράβαση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης 
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων κλπ) και του εθνικού δικαίου, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου 
να προβεί στις δέουσες ενέργειες ενώπιον των Εθνικών Αρχών και ∆ικαστηρίων και ενώπιον των 
Ευρωπαϊκών/Κοινοτικών Αρχών και ∆ικαστηρίων. Εισηγούµαστε τον ορισµό της Γεωργίας Τατάγια 
του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ως 
άνω υπόθεση.».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, δήλωσαν τα εξής: «Συµφωνούµε για το συγκεκριµένο θέµα της κήρυξης  του 
Αθαµανίου Άρτας ως «πράσινου χωριού» και σηµειώνουµε ότι και ως προς την εξέλιξη του θέµατος 
έχουµε καταθέσει ως παράταξη, την 30-04-2013, ερώτηµα προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, τον Περιφερειάρχη και την αρµόδια Αντιπεριφερειάρχη, για από κοινού αντίδραση των 
παρατάξεων του Π.Σ. και λοιπών Φορέων, µε στόχο να µην χαθεί µια ακόµη ευκαιρία για την 
Ήπειρο.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/577/21-05-2013) 

Ορίζει τη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά 
αρ. 60, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την πρόταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές 
‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», ώστε: 1) να προβεί στις κατά νόµο ενέργειες ενώπιον των 
αρµοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών για να χορηγηθούν  αντίγραφα των αιτουµένων εγγράφων 
και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού 
(χορήγησης των αιτουµένων εγγράφων), 2) µετά από µελέτη τους να αξιολογήσει αν από την εν γένει 
τηρηθείσα διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει παραβίαση των αρχών του ενωσιακού δικαίου (λ.χ. 
παράβαση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων κλπ) και του εθνικού 
δικαίου, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί στις δέουσες ενέργειες ενώπιον των Εθνικών 
Αρχών και ∆ικαστηρίων και ενώπιον των Ευρωπαϊκών/Κοινοτικών Αρχών και ∆ικαστηρίων. 

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

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 980,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, για τις 
δαπάνες που θα απαιτηθούν για τις κατά νόµο ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών και 
δικαστικών αρχών για τη χορήγηση των αιτουµένων εγγράφων, καθώς και για τη µελέτη του φακέλου 
της υπόθεσης, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την επιτυχή 
έκβαση της υπόθεσης.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2013 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 είκοσι µία (21) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 46186/1651/17-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  

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 τη µηχανογράφηση, καθώς και για την προµήθεια και 
τοποθέτηση εξοµοιωτή φορτίου, για τις ανάγκες πιστοποίησης του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 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, 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 ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 47224/7725/21-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 47287/1683/21-
052013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. 1. 
Παρακαλούµε για την έγκριση ποσού 10950 € πλέον ΦΠΑ23% που αφορά στην προµήθεια 
Λογισµικού για την µηχανογράφηση του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων από την εταιρεία Στασινός αε 2. 
Την έγκριση του ποσού των 6500 ευρώ πλέον ΦΠΑ23% για την προµήθεια εξοµοιωτή 
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φορτίου από την εταιρεία Στασινός αε 3. Η πίστωση θα γίνει από τον φορέα 071 ΚΑΕ 9459 
ΣΑΕΠ 030.….». Στην εισήγηση επισυνάπτονται και οι σχετικές προσφορές που συνέλεξε η 
Υπηρεσία.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/578/21-05-2013) 

Για τις ανάγκες πιστοποίησης, κατά ISO 9001 του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίνει την ανάθεση, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«Στασινός Ο.Ε., Μηχανολογικός Εξοπλισµός – ∆ιακριβώσεις», η οποία υπέβαλε τη 
συµφερότερη προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, των κάτωθι εργασιών και 
προµηθειών µε τις αντίστοιχες δαπάνες, οι οποίες θα βαρύνουν τον Φορέα 071, ΚΑΕ 9469 της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, ως εξής: 

Α. ∆απάνη ποσού € 10.950,00 πλέον ΦΠΑ 23%, που αφορά στην προµήθεια Λογισµικού για 
τη µηχανογράφηση του ΚΤΕΟ Ιωαννίνων και  

Β. ∆απάνη ποσού € 6.500,00 πλέον ΦΠΑ 23%, για την προµήθεια εξοµοιωτή φορτίου και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Στασινός Ο.Ε., 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός – ∆ιακριβώσεις», για την προµήθεια Λογισµικού για τη 
µηχανογράφηση, καθώς και για την προµήθεια και τοποθέτηση εξοµοιωτή φορτίου, για τις 
ανάγκες πιστοποίησης του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ιωάννου Αθηνά,  

  7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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