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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/08-06-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου 
του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 30-05-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-05-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας από Τέροβο έως 
κόµβο Φιλιππιάδας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλαάµ ∆.Ε. Αγίου ∆ηµητρίου 
∆ήµου ∆ωδώνης», προϋπολογισµού 335.000,00 € µε ΦΠΑ. 

3. Απόφαση επί της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

4. Έγκριση ανάκλησης της αριθµ. 9/283/23-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 28-02-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της αριθµ. 15/2012 Πράξης της Υπηρεσίας 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Αικατερίνης Ντόντορου και Γεωργίου Γεωργάκη, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη – σεµινάριο µε τη συµµετοχή 
κοινοτικών εµπειρογνωµόνων, αναφορικά µε το Πρόγραµµα ελέγχου και εκρίζωσης της 
βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων, που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 
2012.  

6. Έγκριση µετακίνησης του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο - σύσκεψη µε θέµα «Καθορισµός εθνικής θέσης επικείµενης 
κοινοτικής συνάντησης», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13-06-2012. 

7. Έγκριση µετακίνησης της Θωµαΐδος ∆ηµητρίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και θα διεξαχθεί 
από 11 Ιουνίου 2012 έως 15 Ιουνίου 2012 

8. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων συνολικά 
για την Περιφέρεια Ηπείρου. 

9. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

12. Έγκριση εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

13. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

14. Έγκριση του από 05-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας 
για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ. 

15. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός 
Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 µε ΦΠΑ. 
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16. Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των όρων της διακήρυξης.  

17. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 5/146/13-02-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε τη συγκρότηση και ορισµό των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
Ανοικτών ∆ιαγωνισµών & ∆ιαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2012 της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση του αριθµ. ΙΙΙ/01-06-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

19. Απόφαση επί της από 16-05-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών  {«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & Σία Ε.Ε. µε δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» – «Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – 
Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. µε δ.τ. «ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.» – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ} κατά του από 14-05-2012 Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ. 

20. Απόφαση επί της από 17-05-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  
Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά του από 14-05-2012 Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 131ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 24-06-2012 στην Π.Ε. Άρτας. 

22. Έγκριση µετακίνησης της Φωτεινής Παπακώστα, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή της σε σεµινάριο µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και θα διεξαχθεί από 13-06-2012  έως και 14-06-2012. 

23. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Πεταλά, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη – σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή του 
προγράµµατος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων», που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε,µέχρι την 31-08-2012. 

25. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και Ανατολικών Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – 
Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», προϋπολογισµού € 295.000,00 µε ΦΠΑ. 

27. Έγκριση παράτασης της από 15-3-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.  
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28. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, στην 
Π.Ε. Άρτας, ήτοι: Α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις 
εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας και Β) για την προµήθεια εκλογικού υλικού 
(γραφική ύλη, λουκέτα κλπ).  

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

30. Έγκριση ανάθεσης της µεταφοράς 14 τόνων ελκυστικής ουσίας (µελάσας), από την 
αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην αποθήκη της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας. 

31. Έγκριση των Νο 1/24-05-2012 και Νο 2/31-05-2012 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του  ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας».  

32. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», προϋπολογισµού   
€ 235.000,00 µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για το Συνεργείο του 
Μηχανικού Εξοπλισµού & Συντήρησης του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

34. Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων, για τη συντήρηση (επισκευή τεχνικών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

35. Έγκριση προµήθειας ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση (γέµισµα λακουβών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

36. Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού 
οδικού δικτύου του Νοµού (Γρανίτσα), προϋπολογισµού δαπάνης € 11.500,00 πλέον 
ΦΠΑ.  

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

1. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού 
επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού 
Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Παναγιώτη Σιαφάκα, µέχρι την 30-
06-2012. 

4. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές, 
ισοπεδωτής JCB εκσκαφέας κλπ) σύµφωνα µε την αριθµ. 392/07-02-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για τον καθαρισµό του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου 
του Νοµού, από καταπτώσεις και χιόνια, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν 
από τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κατά τον µήνα Φεβρουάριο 2012. 

5. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή από την Π.Ε. Πρέβεζας, εργοδοτικών εισφορών, για 
χρόνο υπηρεσίας που αναγνώρισε ο πρώην υπάλληλος αυτής και νυν συνταξιούχος του 
ΙΚΑ, Τσούτσης Αργύριος του Γεωργίου. 
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6. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενόψει και των 
βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012. 

7. Έγκριση των αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια 
εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας». 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  457.900,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  599.800,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  515.550,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. 
Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού 762.200,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  598.400,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

13. Έγκριση του αριθµ. 1/06-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου (προµήθεια) της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.    

14. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-05-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», 
προϋπολογισµού  € 14.900.000,00  µε ΦΠΑ. 

15. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Θεοφάνη Τενόπουλου, ∆ηµητρίου Σπυρίδωνος και Γεωργίου Ρίζου στη 
Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση επιµορφωτικού 
σεµιναρίου εκπαίδευσης ελεγκτών µετρικών οργάνων, του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2012. 

16. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Αγώνα ∆ρόµου 
«∆ιάβα Τζουµέρκων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

18. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό της Εθνικής και Επαρχιακής οδού από θάµνους-
κλαδιά - χόρτα κλπ. 

19. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική προβολή (καταχώρηση µακέτας) της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας.   

20. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
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21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή», αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 31-08-2012. 

22. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του έργου του Ε.Π. 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac». 

23. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, για τη συµµετοχή τους 
στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (RASSF)-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  
από 13 έως 15-06-2012και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 30-05-
2012 συνεδριάσεως.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-05-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας από 
Τέροβο έως κόµβο Φιλιππιάδας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 89535/2664/07-12-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση των έργων που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις που προέρχονται 
από τη ΣΑΕΠ 030, όπου περιλαµβάνεται και το έργο του θέµατος, µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014. 

7. Την αριθµ. 7/196/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 17610/1842/24-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
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σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 97321/10111/28-12-2011 απόφασή της και Β) 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το από 23-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 08-
05-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 48004/4749/30-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48116/1838/30-05-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «Τσουµάνης Ευάγγελος & Σία Ο.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 
61,41 %. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/610/08-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 08-05-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπήτων Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας 
από Τέροβο έως κόµβο Φιλιππιάδας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «Τσουµάνης Ευάγγελος & Σία Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 83.043,11 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 61,41% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Τσουµάνης 
Ευάγγελος & Σία Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του µειοδότη (61,41%) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-04-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλαάµ ∆.Ε. Αγίου 
∆ηµητρίου ∆ήµου ∆ωδώνης», προϋπολογισµού 335.000,00 € µε ΦΠΑ.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 2524/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 346585 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013».  

7. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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8. Την αριθµ. 8/243/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 17616/1844/08-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 21361/2235/07-03-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. πρωτ. 
203/23-02-2012 έγγραφου της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του 
έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Το από 24-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 24-
04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 48984/4832/01-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49001/1863/01-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 62,33 %. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/611/08-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 24-04-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλαάµ ∆.Ε. 
Αγίου ∆ηµητρίου ∆ήµου ∆ωδώνης», προϋπολογισµού 335.000,00 € µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 102.609,34 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 62,33% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Π. ΜΗΛΙΩΝΗΣ», 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 (62,33%) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 - 11 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Απόφαση επί της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 2551/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 346584 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013» 

7. Την αριθµ. 8/244/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
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Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 17619/1845/08-03-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την 
αρ. 21375/2238/07-03-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και βάσει του αρ. πρωτ. 202/23-02-2012 έγγραφου της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48300/1844/31-05-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένα: Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Πρακτικό τοιχοκόλλησης της 
Ανακοίνωσης Πρακτικού, Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της 
ένστασης, Αντίγραφο της ένστασης της «Γεώργιος Ντάτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.», Αντίγραφο της 
πρόσκλησης για τη διαδικασία της κλήρωσης µεταξύ ίσων προσφορών, Αντίγραφο του 
Πρακτικού της κλήρωσης µεταξύ ίσων προσφορών, Αντίγραφο της Εξώδικης 
πρόσκλησης – δήλωσης και διαµαρτυρίας του κ. Τζοβάρα Βασιλείου και Αντίγραφο του 
από 25-05-2012 εγγράφου του κ. Τζοβάρα Βασιλείου. 

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-
2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08, δεν ανέδειξε µειοδότη, επειδή οι διαγωνιζόµενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε» « …… κατέθεσαν οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 
(61,31%) και για το λόγο αυτό για την ανάδειξη τελικού µειοδότη θα διενεργηθεί κλήρωση 
από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των εργ. επ. που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές». 

10. Την από 14-05-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος 
Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της 
από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 
70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), µε την οποία, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, ζητά την ακύρωση της προσφοράς των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και «ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και την ανάδειξη της ενιστάµενης ως µειοδότη του έργου του 
θέµατος, διότι η προσφορά της είναι έγκυρη, νόµιµη και παραδεκτή. 

11. Την από 18-05-2012 (µε αριθµ. πρωτ. 42324/4138) Γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. 
πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), σύµφωνα µε την οποία, 
κρίνοντας εξεταστέα την εµπροθέσµως υποβληθείσα ένσταση της εργοληπτικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται να απορριφθεί η ένσταση και να παραµείνει η 
σειρά µειοδοσίας όπως διαµορφώθηκε σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

12. Το από 24-05-2012 Πρακτικό Κλήρωσης που διενήργησε η ∆.Τ.Ε./Π.Η. (υποβλήθηκε µε 
το ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), ώστε να 
οριστικοποιηθεί ο Πίνακας Κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας παραδεκτών προσφορών 
στο διαγωνισµό του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, µεταξύ των προσφορών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – 
ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε» που ταυτίζονταν απόλυτα, κληρώθηκε η διαγωνιζόµενη 
«ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ», οπότε ο Πίνακας Κατάταξης των διαγωνιζοµένων 
οριστικοποιήθηκε ως εξής: 1ος «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ», 2ος «ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και κατά τα λοιπά ως είχε. 

13. Την από 25-05-2012 Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαµαρτυρία του Βασιλείου 
Τζοβάρα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./Π.Η., κοινοποιήθηκε δε και στη Γραµµατεία της Ο.Ε. και έλαβε αριθµ. πρωτ. 
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46411/1771/25-05-2012), κατά της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Ηπείρου και της Επιτροπής διεξαγωγής 
του διαγωνισµού του έργου του θέµατος. Στην ως άνω Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση, ο 
κ. Τζοβάρας Βασίλειος αναφέρει ότι δεν ενηµερώθηκε για την ανακοίνωση του Πρακτικού 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε αποτέλεσµα την απώλεια της πενθήµερης προθεσµίας 
για υποβολή ένστασης και έγγραφο όπου εκφράζει τον προβληµατισµό του σχετικά µε 
την ακολουθούµενη διαδικασία.  

14. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να 
ζητηθεί γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, επί των 
θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, και την Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση 
και διαµαρτυρία µε την ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί 
του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/612/08-06-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-05-2012 ένσταση της 
εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», προϋπολογισµού 575.000,00 € µε 
ΦΠΑ και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 
70287/7098/29-05-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα 
(Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Πρακτικό τοιχοκόλλησης της Ανακοίνωσης 
Πρακτικού, Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης 
Αντίγραφο της ένστασης, Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη διαδικασία της κλήρωσης, 
Αντίγραφο του Πρακτικού της κλήρωσης, Αντίγραφο της Εξώδικης πρόσκλησης – 
δήλωσης και διαµαρτυρίας και Αντίγραφο του από 25-05-2012 σχετικού εγγράφου)} στη 
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. 
∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση 
ένσταση και την Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαµαρτυρία, ώστε η Οικονοµική 
Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο 
της για τη λήψη απόφασης. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση ανάκλησης της αριθµ. 9/283/23-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 28-02-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών 
στηθαίων και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
βάσει της αριθµ. 15/2012 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό 
Ιωαννίνων.    

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε 
τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  250.000,00  € µε 
ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 37/1106/23-12-2011 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 Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
95198/9878/21-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
86156/8952/25-11-2011 απόφασή της εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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8. Την αριθµ. 9/283/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της από 28-02-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε 
τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε 
ΦΠΑ, και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 128.048,78 χωρίς ΦΠΑ και 
έκπτωση 37%. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε για το θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 46208/4558/30-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
49589/1880/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
ανάκληση της αριθµ. 9/283/23-3-2012 κατακυρωτικής απόφασης που αφορά το έργο του θέµατος, 
(άρθρο 27 του ν. 3669/2008), σύµφωνα µε τη συνηµµένη, αριθµ. 15/2012 Πράξη της Αναπλ. 
Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Ιωαννίνων, σύµφωνα µε 
την οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια 
Ηπείρου και ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» που 
αφορά το έργο του θέµατος, λόγω του ότι η ελεγχόµενη σύµβαση δεν έχει το χαρακτήρα σύµβασης 
έργου αλλά αυτόν της σύµβασης προµήθειας και εργασίας µε υπερέχουσα την προµήθεια και ως εκ 
τούτου δεν υπάγεται στο νοµικό καθεστώς των δηµοσίων έργων. Στην εισήγηση επίσης 
επισυνάπτεται και η από 30-05-2012 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, 
περί µη απαιτήσεων εκ µέρους της για το έργο του θέµατος. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/613/08-06-2012) 

Ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/08, την αριθµ.  9/283/23-03-
2012 απόφασή της, σχετικά µε την κατακύρωση στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», του αποτελέσµατος της από 28-02-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων 
και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

Επειδή, σύµφωνα µε την αριθµ. 15/2012 Πράξη της Αναπλ. Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Ιωαννίνων, κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύµβασης µε 
αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Ηπείρου και ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» που αφορά το έργο του θέµατος, λόγω του ότι η ελεγχόµενη σύµβαση δεν 
έχει το χαρακτήρα σύµβασης έργου αλλά αυτόν της σύµβασης προµήθειας και εργασίας µε 
υπερέχουσα την προµήθεια και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στο νοµικό καθεστώς των δηµοσίων έργων. 
.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Αικατερίνης Ντόντορου και Γεωργίου Γεωργάκη, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη – σεµινάριο µε τη 
συµµετοχή κοινοτικών εµπειρογνωµόνων, αναφορικά µε το Πρόγραµµα ελέγχου και 
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων, που θα πραγµατοποιηθεί στις 
14 & 15 Ιουνίου 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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. 5658/31-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48540/1849/31-05-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της 
Αικατερίνης Ντόντορου και Γεωργίου Γεωργάκη, κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη – 
σεµινάριο µε τη συµµετοχή κοινοτικών εµπειρογνωµόνων, αναφορικά µε το Πρόγραµµα 
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012. 

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

 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/614/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αικατερίνης Ντόντορου και του Γεωργίου Γεωργάκη, κτηνιάτρων 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για τη συµµετοχή 
τους σε σύσκεψη – σεµινάριο µε τη συµµετοχή κοινοτικών εµπειρογνωµόνων, αναφορικά µε 
το Πρόγραµµα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 400,00 € για τη 
µετακίνησή τους σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού 
έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση µετακίνησης του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο - σύσκεψη µε θέµα «Καθορισµός εθνικής θέσης 
επικείµενης κοινοτικής συνάντησης», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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 Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 5711/01-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 48779/1853/01-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών του Φίλιππα Ανδρέου, 
κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο - σύσκεψη µε θέµα «Καθορισµός εθνικής θέσης επικείµενης 
κοινοτικής συνάντησης», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13-06-2012. 

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

(απόφαση 16/615/08-06-2012) 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο - σύσκεψη µε 
θέµα «Καθορισµός εθνικής θέσης επικείµενης κοινοτικής συνάντησης», που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 13-06-
2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 180,00 € για τη µετακίνησή του σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης της Θωµαΐδος ∆ηµητρίου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση 
Υδατικών Πόρων» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, και θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου 2012 έως 15 Ιουνίου 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
49418/2958/05-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49467/1878/05-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των 
σχετικών δαπανών της Θωµαΐδος ∆ηµητρίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο 
επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» που διοργανώνει το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου 2012 έως 
15 Ιουνίου 2012. 

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

(απόφαση 16/616/08-06-2012) 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Θωµαΐδος ∆ηµητρίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό πρόγραµµα «∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων» 
που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και θα διεξαχθεί 
από 11 Ιουνίου 2012 έως 15 Ιουνίου 2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 87,78 € για τη 
µετακίνησή της σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 
2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 22 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 
συνολικά για την Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5655/31-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 48543/1850/31-05-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση ποσού 16.000,00€  για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων συνολικά για την Περιφέρεια Ηπείρου (Κανονισµός 21/2004). Επιπλέον, 
στην εισήγηση αναφέρεται ότι για την κάλυψη του ως άνω ποσού έχει Επιχορηγηθεί η 
Περιφέρεια Ηπείρου βάσει του αριθ. πρωτ. 51478/08-12-2011 Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/617/08-06-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 16.000,00 για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων (Κανονισµός 21/2004) συνολικά για την Περιφέρεια Ηπείρου, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 292 ΚΑΕ 5243 του προϋπολογισµού 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
48278/3812/31-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48581/1852/31-05-2012 
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/618/08-06-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
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όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ για τα κατωτέρω υλικά και 
εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες) 7.000 € ΚΑΕ: 1111 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή υπηρεσιών) 1.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (κλειδιά , εργαλεία) 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ανταλλακτικά) 2.000 € ΚΑΕ: 1329 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ασανσέρ συντήρηση)    500 € ΚΑΕ: 0851 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (παροχή υπηρεσιών)    500 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (υπόλοιπα)    500 € ΚΑΕ: 0871 

Υλικά Καθαριότητας 1.000 € ΚΑΕ: 1231 

Αγορές συγγραµµάτων- εγχειριδίων 1.000 € ΚΑΕ: 1121 

Λοιπές ∆απάνες 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Πινακίδες 5.000 € ΚΑΕ: 1699 

Σφραγίδες  3.000 € ΚΑΕ: 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 3.000 € ΚΑΕ: 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 4.000 € ΚΑΕ: 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000 € ΚΑΕ: 0841 

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό 2.000 € ΚΑΕ: 1725 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
48277/3811/31-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49587/1879/06-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: « Για να αντιµετωπιστούν οι 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου -  Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που αφορούν στη 
διενέργεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και την προετοιµασία τους, εισηγούµαστε 
την έγκριση του ποσού των 9.300€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για τα ανωτέρω υλικά 
και εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες από το τµήµα 
προµηθειών σε συνεργασία µε τη ∆/νση ∆ιοίκησης και η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 5261).». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/619/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 9.300,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια υλικών 
(γραφικής ύλης, σφραγίδες, κλπ), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και την προετοιµασία τους. 
Για τα ανωτέρω υλικά, η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες, από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία µε τη 
∆/νση ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 
072 Κ.Α.Ε. 5261 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).   
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49702/1881/06-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 23/619/10-08-2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, είχε ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 27-09-2011, για τη συζήτηση της από 29-11-
2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτησης της εταιρείας «Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τη 
µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 1900/30-09-2010 απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση 
∆ηµοσίων Έργων), µε την οποία ανακλήθηκε η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΕΛΛΩΝ». Μετά τη συζήτηση της ως άνω υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της Περιφέρειας 
Ηπείρου, υπέβαλε τη σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς πληρωµή της αµοιβής της, 
συνοδευόµενη από πίνακα αµοιβών µε τη βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ότι τα 
ποσά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα ∆ικηγόρων και τις Υ.Α. καθώς και το 
σχετικό παράβολο προείσπραξης του ∆.Σ.Α. Στη συνέχεια εισηγείται την έγκριση της δαπάνης 
αυτής, µε ανάλυση των ποσών και της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ της αιτούµενης αµοιβής και 
των ελαχίστων αµοιβών που καθορίζει η αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) 
ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση, σηµειώνοντας ότι δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης 
στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
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∆ικαίου, λαµβανοµένων υπόψη των τρεχουσών αµοιβών για παράσταση στο εν λόγω ∆ικαστήριο, 
καθώς και του γεγονότος ότι οι προβλεπόµενες από την ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, 
αφορούν πλέον – µετά την ψήφιση και ισχύ του Ν. 3919/2011 – τον υπολογισµό των εισφορών στα 
ασφαλιστικά ταµεία και τις κρατήσεις υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη 
δεοντολογίας, της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί στη 
σχετική, αριθµ. 23/619/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/620/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.989,89 µε ΦΠΑ, όπως αναλύεται κατωτέρω, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή της 
αµοιβής της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία, στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 23/619/10-08-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
εκπροσώπησε την Περιφέρεια Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο της 27-09-2011, για τη συζήτηση της από 29-11-2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτησης της 
εταιρείας «Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τη µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 1900/30-09-2010 
απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων), µε την οποία ανακλήθηκε η έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ». Η κατωτέρω αµοιβή, δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που 
απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, η δε αµοιβή  περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν εκ µέρους της 
πληρεξούσιας δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της 
υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τον εισηγητή της υποθέσεως στο 
∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, κατάθεση πρόσθετων λόγων, κλπ), λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
προβλεπόµενες από την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ ελάχιστες 
αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν µόνο στην παράσταση στο δικαστήριο και στην κατάθεση 
υποµνηµάτων. 

Ελάχιστη αµοιβή        €   982,00 
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ        +   225,86 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ:  € 1.207,86  
 
Αιτούµενη Αµοιβή: 1.500 € 
(Επικοινωνία µε Εισηγήτρια και µε Υπηρεσία, παράσταση προ συζητήσεως µε υπηρεσιακούς 
παράγοντες στο ΣτΕ, συνεργασία µε αρµόδια υπηρεσία, σύνταξη-κατάθεση υποµνήµατος πριν τη 
συζήτηση για αντίκρουση πρόσθετων λόγων, παράσταση κατά τη συζήτηση ενώπιον του αρµοδίου  
Τµήµατος ΣτΕ, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος µετά τη συζήτηση). 

Έξοδα γραµµατίου: 117,80 € προείσπραξη. 

ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού 1.617,80 € = 372,09 € 

ΣΥΝΟΛΟ: (1.500 € + 117,80 € + 372,09 €) = 1.989,89 € (παρακρατήθηκε φόρος 20% επί καθαρής 
αµοιβής 1.500,00 €, ήτοι 300 €) 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση εκλογικών δαπανών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
49005/1882/01-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 492035/1866/01-06-2012 
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης « 
….. 4.000,00 € για την πληρωµή των δαπανών που θα προκύψουν για την διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 17ης-6-2012. Στις δαπάνες περιλαµβάνονται ποσά για την 
αγορά ηλεκτρονικού προγράµµατος αποτελεσµάτων των εκλογών, για προµήθεια  
γραφικών-χαρτικών για τις εφορευτικές επιτροπές και ποσά για απρόβλεπτες δαπάνες. 
Έχει γίνει δέσµευση του ανωτέρω ποσού µε την αριθµ 939/24-4-2012 απόφαση  
ανάληψης υποχρέωσης, η δε πληρωµή αυτών θα γίνει από τον Φορέα 072 και ΚΑΕ 5261 
του προϋπολογισµού µας». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/621/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.000,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και 
την προετοιµασία τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5261 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). Στις ως άνω δαπάνες 
περιλαµβάνονται ποσά για την προµήθεια  γραφικών-χαρτικών για τις εφορευτικές 
επιτροπές και ποσά για απρόβλεπτες δαπάνες. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 49153/1890/01-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49199/1871/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων 
(Χ.Ε.Π.) για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: « …. Α) Έγκριση έκδοσης 
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής υπό φορέα 072 και ΚΑΕ 0716  ποσού χιλίων ευρώ  
(1000 €), στο όνοµα του κ. Ζώη Παναγιώτη µόνιµου υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού µε Α.Φ.Μ. 038273566 και αφορά την κάλυψη εξόδων για την κίνηση του 
κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (ΚΗΙ 9208) εκτός των ορίων του 
Νοµού Θεσπρωτίας. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα ΧΕΠ πρέπει να εκδίδονται 
µόνο για δύο µήνες και από το προηγούµενο, για τον ίδιο σκοπό εκδοθέν ΧΕΠ, 
καταναλώθηκαν 418 €  και τα υπόλοιπα επεστράφησαν. Β)  Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής υπό φορέα 072  και ΚΑΕ 1699  ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 
€), στο όνοµα του κ. Ζώη Παναγιώτη µόνιµου υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
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Οικονοµικού µε Α.Φ.Μ. 038273566 και αφορά κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/622/08-06-2012) 

Εγκρίνει την έκδοση των κάτωθι χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) στο όνοµα 
του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε Α.Φ.Μ. 038273566, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως 
εξής:  

A. Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), και αφορά στην κάλυψη εξόδων µετακίνησης για 
την κίνηση του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (ΚΗΙ 9208) 
εκτός ορίων του Νοµού Θεσπρωτίας και  

B. Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), και αφορά στην κάλυψη µικροδαπανών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση του από 05-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης 
οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και η µελέτη «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το 
Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προϋπολογισµού € 24.000,00 

7. Την αριθµ. 11/398/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, λόγω του επείγοντος, της 
µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. 
Ηγουµενίτσας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του 
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άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 
3481/2006, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό αριθµ. 2/05-04-
2012 (Θέµα 1ο) και Β)  συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση, 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν 
τα µέλη αυτής. 

8. Το από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (υποβλήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 49200/919/05-06-
2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνηµµένη µε αρ. 
πρωτ. 49268/1872/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το 
οποίο « ……. Η επιτροπή διαγωνισµού (απόφαση 11/398 /23-04-12 Οικ. Επιτροπής) για 
την ανάθεση της ως άνω µελέτης, προέβη στο άνοιγµα των Φακέλων προσφοράς και 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής οι 
τρεις συµµετέχοντες γίνονται δεκτοί και η επιτροπή συνεχίζει µε το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών. Προκύπτει ο κάτωθι πίνακας όπου φαίνεται ότι καλλίτερη 
προσφορά είναι η αριθ. 3 της ΕΠΤΑ ΑΕ -  ENVIC ΕΠΕ που προσφέρει το ποσό των 
18.300,00  (προ ΦΠΑ) και προτείνεται η ανάθεση στο εν λόγω γραφείο.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/623/08-06-2012) 

− Εγκρίνει το από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού κατόπιν 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση 
µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και την αποδοχή των προσφορών και των τριών συµµετεχόντων, 
προχώρησε στο άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών τους προσφορών, από τον οποίο 
προέκυψε ότι καλλίτερη προσφορά είναι του γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», µε 
ποσό € 18.300,00 (προ ΦΠΑ) και έκπτωση 5,32%. 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού κατόπιν διαπραγµάτευσης για την ανάθεση 
εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης, σύµφωνα µε το ως άνω, από 05-06-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στο µελετητικό γραφείο «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», επειδή 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε ποσό € 18.300,00 
(χωρίς ΦΠΑ) και έκπτωση 5,32% επί της προεκτιµώµενης αµοιβής των € 19.328,56 πλέον 
ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης 
οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο 
µελετητικό γραφείο «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», µε ποσό προσφοράς 18.300,00 (χωρίς 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για 
την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός 
Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 
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7. Την µε αριθµό οικ. 173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών». 

8. Την αριθµ. 11/397/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05 για το 
Υποέργο 2 του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
31673/559/06-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, Τεύχος Προεκτιµώµενης 
Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για τα οποία, καθώς και για τη 
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 117080/09-03-2012 
έγγραφό της.  

9. Την αριθµ. 15/609/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης µελετών, 
αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2012, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49342/921/05-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 49370/1876/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση  της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη 
διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 05-06-2012 
Πρακτικό που επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ, όπως 
ορίσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46983/858/28-5-2012 απαντητικό έγγραφο του ΤΕΕ Τµήµα 
Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, έγγραφό του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/624/08-06-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της 
µελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης 
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), προεκτιµώµενης αµοιβής € 172.052,71 
µε ΦΠΑ: Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 
διαγωνισµού της µελέτης, σύµφωνα µε την αριθµ. 15/609/30-05-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται 
στο από 05-06-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από τον εκπρόσωπο 
του ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
46983/858/28-5-2012 έγγραφό του,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Άννα ∆ήµα του Αναστασίου, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 289162 Πολιτικό Μηχανικό στη ∆/νση Τεχν. 
Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτριά της την Μαρία Ντάρα του 
Γεωργίου µε Α.∆.Τ. Τ 911838 Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας 
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2. Λάζαρο Αντωνάδο του Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 293063 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη 
∆.Τ.Ε./Π.Ε Θεσπρωτίας µε αναπληρωτή του τον Παύλο Αλεξίου του Λάµπρου µε Α.∆.Τ. 
ΑΕ 289708 Πολιτικό Μηχανικό στη ∆.Τ.Ε./Π.Ε Θεσπρωτίας ως µέλος, και 

3. Κοσµά Κασίµη του Κωνσταντίνου, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 770617 Μηχανολόγο Μηχανικό, 
εκπρόσωπο ΤΕΕ ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Χρήστου του Ελευθερίου µε 
Α.∆.Τ. ΑΕ 773420   Μηχανικό Περιβάλλοντος.  

Β. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, θα διεξαχθεί στα Γραφεία της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00 π.µ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο 
προσωπικό, που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, για την ανάληψη και 
διεκπεραίωση εργασιών και υπηρεσιών υποστήριξης των έργων που εκτελεί η 
Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ηγουµενίτσα:              5/6 / 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης : 
“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ’’ της πράξης :<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ >> 
Σήµερα την 5η Ιουνίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ., στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. 
Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας παρουσία των: 

1. Πάνου Βασίλειου,  ∆/ντη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 

2. Σακκά Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, προϊσταµένου  της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας 

3. Ράπτη Παναγιώτας, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας 

διεξήχθη η κλήρωση των δύο (2) εκ των τριών τακτικών και δύο (2) εκ των τριών 
αναπληρωµατικών µελών (τα άλλα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχουν ορισθεί από το 
ΤΕΕ/Τµ. Ηπείρου), για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης : “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ’’ της πράξης 
:<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ >>, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-11) και της 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β 707-11-2011) απόφασης του υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 30-05-2012 κατάστασης της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή 
διαγωνισµού. 
Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Άννα ∆ήµα, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β Αντωνάδος Λάζαρος, Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ., Μέλος 

Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά:  

α. Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρώτρια προέδρου  

β. Παύλος Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωµατικό µέλος 
 

Ηγουµενίτσα 5 Ιουνίου 2012 
Η Επιτροπή 

 
1. Πάνου Βασίλειος 
 
2. Σακκάς Ιωάννης 
 
3. Ράπτη Παναγιώτα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας 
έτους 2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 48991/1878/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
50012/1890/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισµού € 33.151,33 µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 295 ΚΑΕ 1643 του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας από έκτακτες επιχορηγήσεις. Επιπλέον εισηγείται 
την έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 6/2012 επισυναπτόµενης διακήρυξης του διαγωνισµού  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/625/08-06-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισµού € 33.151,33 µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας),  από  έκτακτες επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) 

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και του σχεδίου σύµβασης µε τα Παραρτήµατά 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 5/146/13-02-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε τη συγκρότηση και ορισµό των µελών της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής Ανοικτών ∆ιαγωνισµών & ∆ιαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2012 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/146/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την 
συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση 
του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 47910/1834/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50016/1891/06-
06-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση 
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της αριθµ 5/146/13-2-2012 απόφασης, ως προς το σκέλος του πέµπτου τακτικού µέλους 
της επιτροπής ∆ιεξαγωγής Ανοικτών  ∆ιαγωνισµών & ∆ιαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 
2012 και στη θέση του ΒΡΥΣΗ Ιωάννη τοποθετηθεί ο ΓΚΟΛΙΑΣ Προκόπης ως τακτικό 
µέλος, (αναπληρωµατικό δε µέλος παραµένει ο ΙΩΑΝΝΟΥ Πέτρος), µετά από το µε αριθµ.  
πρωτ. 3070/29-5-2012 έγγραφο του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/626/08-06-2012) 

Τροποποιεί την αριθµ. 5/146/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως προς το 
σκέλος που αφορά στη συγκρότηση και ορισµό των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής 
ανοιχτών διαγωνισµών και διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για το έτος 2012, και ειδικότερα ως προς το πέµπτο τακτικό µέλος της 
Επιτροπής, εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας. 

Σύµφωνα µε το µε αριθµ. πρωτ. 3070/29-5-2012 σχετικό έγγραφο του Επιµελητηρίου 
Θεσπρωτίας, στη θέση του τακτικού µέλους Ιωάννη Βρύση, ορίζεται ο  ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ 
ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, ενώ αναπληρωτής του παραµένει ο Πέτρος 
Ιωάννου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 5/146/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 
....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του αριθµ. ΙΙΙ/01-06-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 14/537/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. ΙΙ/16-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε 
το οποίο, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα 
οι εξής: 

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

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

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

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

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

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
49036/1869/01-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49042/1867/01-06-2012 στον 
φάκελο 6/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το από 01-06-2012 
Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διεξαγωγής του 
εν θέµατι διαγωνισµού, και εισηγείται την έγκρισή του, την ανάδειξη οριστικών µειοδοτών 
του διαγωνισµού κατά τοµέα και την έγκριση σύναψης των αντίστοιχων συµβάσεων. 
Στο ως άνω, αριθµ. ΙΙΙ/01-06-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….. Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών 

∆ηµοσίου». 
2. Την αριθµ. 31790/1129/08-04-2012 διακήρυξη, υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη 

εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

3. Την αριθµ.14/537/21-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων και αναδεικνύονται οι προσωρινοί µειοδότες του ανωτέρω 
διαγωνισµού κατά τοµέα. 
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Προβήκαµε στο άνοιγµα των προσκοµισθέντων από τους µειοδότες φακέλων των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια επιλογής, 
προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης» της εν λόγω διακήρυξης, 
ελέγξαµε και καταγράψαµε αυτά στον κατωτέρω πίνακα.   

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧ/ΣΗΣ, 

ΑΝΑΓΚ. 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠ/ΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚO 
ΜΗΤΡΩO 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

2 ΖΗΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

3 ΒΛΑΧΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 
τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της 
οικείας διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κατά 
τοµέα και την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους οριστικούς µειοδότες, ως 
εξής: 
Τοµέας  Α΄:  ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,070 €.  
Τοµέας  Β΄: ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και    
                    ψεκασµό : 0,080 €.  
Τοµέας  Γ΄: ΖΗΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και    
                     ψεκασµό : 0,084 €.  
Τοµέας  ∆΄: ΒΛΑΧΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο 
                     και  ψεκασµό : 0,084 €.  
Τοµέας  Ε΄: ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και    
                    ψεκασµό : 0,084 €.  

   Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/627/08-06-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙΙ/01-06-2012 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα 
των προσκοµισθέντων από τους µειοδότες φακέλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
και κατακύρωσης» της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας 
διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κατά τοµέα 
και την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους οριστικούς µειοδότες. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
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προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/30-04-2011, ΙΙ/16-05-2011 και 
ΙΙΙ/01-06-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους κάτωθι µειοδότες, κατά Τοµέα, 
οι οποίοι προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, 
πληρούν τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι δε οικονοµικές τους 
προσφορές είναι οι συµφερότερες, ως εξής: 

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

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

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

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

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

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισµού € 166.240,00 
χωρίς ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 
...................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-
06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Απόφαση επί της από 16-05-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών  {«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & Σία Ε.Ε. µε δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» – «Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. 
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. µε δ.τ. «ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.» – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ} κατά του από 14-05-2012 Πρακτικού Ι της Επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα 
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 
απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 
3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 
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7. Την αριθµ. 2/46/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη (µε τα Παραρτήµατα αυτής) της ανοιχτής διαδικασίας για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/2005 µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 1550/28/16-012012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη (φάκελος έργου µε τεύχη τεχνικών δεδοµένων 
έργου, σκοπιµότητας έργου, πρόγραµµα απαιτούµενων µελετών και τεύχος προεκτίµησης 
αµοιβής µελέτης, Συγγραφή υποχρεώσεων, οικονοµική προσφορά) τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας. Επίσης σηµειώθηκε ότι µε το 
αριθµ. πρωτ. 14739/ΣΠ/29-12-2011 έγγραφο της Μονάδας Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών 
και Συµβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.∆Ι.Σ) του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, 
εκφράσθηκε η σύµφωνη γνώµη της επί του σχεδίου της περιληπτικής προκήρυξης σύµβασης 
της ανωτέρω µελέτης και διαπιστώθηκε η συµβατότητα των όρων της µε τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

8. Την αριθµ. 9/297/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Το Πρακτικό Ι/14-05-2012 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 43475/2009/01-06-2012 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49113/1870/05-06-
2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Στο ανωτέρω Ι/14-05-2012Πρακτικό, αναγράφονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 

αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 

Με την αριθ. 9/297/ 23-3-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  
αποτελούµενη από τους: 

 
1. ∆ηµήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β. , ως πρόεδρος  
2. Σοφία Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β. , ως µέλος 
3. Νικόλαος Γεωργάκος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος . 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε δηµόσια για πρώτη φορά στις 09-04-2012  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 9.00 π.µ. στο γραφείο υπ’ αριθ. 6 της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας , αµέσως µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών των διαγωνιζοµένων ( σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Προκήρυξης 
∆ιαγωνισµού)  και κηρύσσοντας τη λήξη της παραλαβής των προσφορών, παρέλαβε από το 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους φακέλους συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι οποίοι υποβλήθηκαν .  
Κατατέθηκαν προσφορές εµπρόθεσµα δηλ. µέχρι τις 9.00 π.µ.  την 9η Απριλίου 2012 από είκοσι 
τέσσερεις ( 24 ) διαγωνιζόµενους, οι οποίες αριθµήθηκαν κατά αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε τη σειρά 
πρωτοκόλλησης τους στο Πρωτόκολλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας .  
Οι διαγωνιζόµενοι , που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής : 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  31378  / 1410 / 6 -4-12    

2. 
ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- "ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε" 

¨Ε∆ΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Α.Ε 
31382  / 1411 / 6 -4-12    
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¨ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΟΛΟΓΟΙ" Α.Ε 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

3 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
  

31386 / 1412 / 6-4-12 

4. 

OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε 
("OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε") 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΙΝΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ   

31401  / 1413 / 6 -4-12    

5. 

"Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ∆. ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Μ. ΣΑΛΑΧΙΩΤΗΣ-ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" ∆ΙΑΚΡ.¨" ΓΑΙΑ-  
ΙΑΠΕΤΟΣ"Α.Ε 
ΠΗΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ   

31352  / 1430 / 6 -4-12 

6. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ   

31597  / 1431 / 6 -4-12 

7. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ. "ΕΚΚΕΝΤΟΝ" 
"Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ-Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε"µε δ.τ. "ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε" 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   

31604  / 1432 / 6-4-12  

8. ENVIROPLAN  ΜΕΛΑΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε µε δ.τ " ENVIROPLAN Α.Ε" 
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

31612  / 1433 / 6-4-12 

9. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε -GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31619 / 1434 / 6-4-12    

10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ 

"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.ΠΕ" 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 
 ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

31622  / 1435 / 6-4-12  

11. ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31627 / 1436 / 6-4-12  

12. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 
2ΚΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 

31635  / 1437 / 6-4-12  
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ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   

13. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε   

31706  / 1438 / 6-4-12  

14. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ   

31708  / 1439 / 6-4-12  

15. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΚΑΦΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31710  / 1440 / 6-4-12  

16. "SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε" 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ   

31712  / 1441 / 6-4-12  

17. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ  "ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" 
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

31716  / 1442 / 6-4-12  

18. ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΟΝΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΒΕΡΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31720  / 1443 / 6-4-12  

19. DELCO -ΕΠΕ Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

31798  / 1449 / 9-4-12  

20. ΣΥΝΟΡΟ Ε.Τ.Ε -∆.  ∆ΟΥΒΛΗΣ- Κ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Τ.Ε 
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΓΑΖΕΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

31800  / 1450 / 9-4-12  

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗ   

31804  / 1451 / 9-4-12  

22. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε ΓΕ -Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  µε δ.τ DENCO TRANSPORT 
Ε.Π.Ε. 
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

31805  / 1452 / 9-4-12 

23. ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ   

31814  / 1454 / 9-4-12  
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24. ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

ΚΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    

31815 / 1455 / 9-4-12  

 
Επίσης κατατέθηκε εκπρόθεσµα στις 9.40 π.µ.  την 9η Απριλίου 2012 στο  Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας µία ( 1 ) ακόµα προσφορά, που είναι η εξής :  
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
25. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 ΣΥΝ/ΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ" Ε.Ε µε δ.τ  "ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Μ.Ε.Υ "Ε.Ε 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  

31923  / 1458 / 9 -4-12    

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε κατ’ αύξοντα αριθµό διαγωνιζοµένου, τους φακέλους 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης, µονόγραψε το περιεχόµενό τους και έλεγξε την έγκυρη 
συµµετοχή των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Προκήρυξης, δηλαδή:  
 
• Την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 αυτής 
• Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό της παραγράφου 21.2 του άρθρου 21 

αυτής 
• Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτής 
• Τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων της παραγράφου 21.3 του άρθρου 

21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής . 
 
Κατά τις δηµόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την            09-04-
2012 και ώρα 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την 
εποµένη στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας . Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδριάση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 10-04-2012 από ώρα 9.00 π.µ.  
µέχρι την 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) .  
 
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές η Επιτροπή έλεγξε  κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής 
υποβλήθηκαν κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται από 
το άρθρο 3.1 της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
 
Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η ανάγκη συµπλήρωσης του περιεχοµένου του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του ∆ιαγωνιζοµένου µε α/α 12:  
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 2ΚΠ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
 
Στις 10-04-2012 και ώρα 11 π.µ. έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής προς τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου µε α/α 12 ,  µε την οποία ζητήθηκε να προβούν σύµφωνα µε το 
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άρθρο 4.6 της Προκήρυξης στην παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την Υπεύθυνη ∆ήλωσή  του κ. 
Βασιλείου Ζαρκαδούλα του θεοδώρου που υπέβαλε στον ∆ιαγωνισµό , σύµφωνα µε την οποίαν εκκρεµεί 
από τη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟΜΕ∆Ι ανανέωση του Μελετητικού του πτυχίου υπ’ αριθ. 8905 , που έχει 
λήξει .  
Ο κ. Βασίλειος Ζαρκαδούλας του Θεοδώρου απέστειλε µε FAX την 10-04-2012  και ώρα 13 : 48 
Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε 
στη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟΜΕ∆Ι για την ανανέωση του Μελετητικού του πτυχίου υπ’ αριθ. 8905 , αντί να 
υποβάλει Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ( ∆15 – ΓΓ∆Ε ) περί της ηµεροµηνίας υποβολής του 
αιτήµατος και της πληρότητας του φακέλου για την ανανέωση του µελετητικού του πτυχίου .  
Αµέσως µετά την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παρέλαβε και 
υπέγραψε τα προσκοµισθέντα στοιχεία. 
Η Ε.∆. αφού έλεγξε τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία τα αρίθµησε µε τον ίδιο αύξοντα αριθµό 
µε εκείνο της υποβολής Προσφοράς. 
Τα συµπληρωµατικά στοιχεία ενσωµατώθηκαν στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του 
∆ιαγωνιζοµένου µε α/α 12. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 10-04-2012 και ώρα 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της 

Υπηρεσίας )  διακόπτει τη διαδικασία προκειµένου να συνεχισθεί  µετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κατά τα 
προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. ∆17γ / 9 / 154 / ΦΝ 437 / 21-09-2010 Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε 
του ΥΠΟΜΕ∆Ι .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό για τη χορήγηση Βεβαιώσεων σχετικά µε την εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών των είκοσι τεσσάρων ( 24 ) διαγωνιζοµένων .  
 
Ο κ. Βασίλειος Ζαρκαδούλας του Θεοδώρου υπέβαλε µε την από 08-05-2012  αίτησή του στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας , που έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 39988 / 1833 / 08-05-
2012 , το ανανεωµένο Μελετητικό του πτυχίο υπ’ αριθ. 8905 , που η ισχύς του αρχίζει από την 24-04-
2012 . Όµως , σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την ανανέωση µελετητικών πτυχίων ( 
σχετική η υπ’ αριθ. ∆17γ / 05 / 65 / ΦΝ 439 / 10 / 30-5-08 Εγκύκλιος 10 / 08  της Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ) πρέπει να υποβληθεί προγενέστερα του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αίτηση για την ανανέωσή τους . Στην συγκεκριµένη περίπτωση , και σύµφωνα µε τα 
δηλωθέντα στοιχεία σχετικά µε το αίτηµα ανανέωσης του Μελετητικού του πτυχίου , δεν έχει υποβληθεί 
εγκαίρως σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αίτηση για την ανανέωσή του , οπότε σύµφωνα µε το 
άρθρο 18. 5 της προκήρυξης διαγωνισµού ο διαγωνιζόµενος µε α/α 12  αποκλείεται από τον διαγωνισµό 
. 
 
Μετά την χορήγηση των Βεβαιώσεων σχετικά µε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής στον διαγωνισµό , διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσκοµισθείσες  εγγυητικές επιστολές είναι 
γνήσιες και έγκυρες , και  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία συνέχισης της διαδικασίας .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 14- 05 -2012 από ώρα 9.00 π.µ.  
µέχρι την 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) .  
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη: 
-Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
διαγωνιζοµένων. 
- Τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία του φακέλου  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του 
διαγωνιζοµένου µε α/α 12. 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
- Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 
τις εξέδωσαν . 

 
κρίνει οµόφωνα ότι : 
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• Οι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της µελέτης: 
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ », κατ’ 
αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

2. 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- "ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε" 

¨Ε∆ΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Α.Ε 

¨ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΟΛΟΓΟΙ" Α.Ε 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

3 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΌΥ  

4. 

OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε 
("OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε") 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΙΝΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ   

5. 

"Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ∆. ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Μ. ΣΑΛΑΧΙΩΤΗΣ-ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" ∆ΙΑΚΡ.¨" ΓΑΙΑ-  
ΙΑΠΕΤΟΣ"Α.Ε 
ΠΗΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ   

6. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ   

8. ENVIROPLAN  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε µε δ.τ " ENVIROPLAN Α.Ε" 
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ 

"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.ΠΕ" 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 
 ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

  
11. ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ7Υ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 55 - 

13. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε   
14. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ   

15. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΚΑΦΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

16. "SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε" 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ   

18. ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΟΝΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΒΕΡΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

19. DELCO -ΕΠΕ Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

20. ΣΥΝΟΡΟ Ε.Τ.Ε -∆.  ∆ΟΥΒΛΗΣ- Κ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Τ.Ε 
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΓΑΖΕΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗ   

22. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε ΓΕ -Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  µε δ.τ DENCO TRANSPORT 
Ε.Π.Ε. 
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

23. ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ   

24. ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

ΚΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    
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γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού. 
 
• Και οι κάτωθι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της 

µελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ », κατ’ αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

7. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ. "ΕΚΚΕΝΤΟΝ" 
"Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ-Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε"µε δ.τ. "ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε" 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΕΧΕΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.885, 98 
€ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 15. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
  

9. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε -GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

  

ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ. ΧΙΩΝΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 
21-01-2012 .                     
∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΓ∆Ε – ∆15  

12.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 
2ΚΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  

ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
ΜΕ Α.Μ. 8905 ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΙΤΗΜΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΓΓ∆Ε – ∆15 

17. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ  "ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" 
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

  

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ 
ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 24-07-2011 .                     
∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΓ∆Ε – ∆15 

 
δεν γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι , για τους λόγους που 
προαναφέρονται , δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το 
παρόν στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Επίσης δεν γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό, λόγω εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το 
άρθρο 3. 2 της Προκήρυξης ,  ο κάτωθι :  
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
25. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 ΣΥΝ/ΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ" Ε.Ε µε δ.τ  "ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Μ.Ε.Υ "Ε.Ε 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  
 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 57 - 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της στις 14-05-2012 µε τη σύνταξη του 
παρόντος  Πρακτικού. 
Στο Πρακτικό επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι επωνυµίες των ∆ιαγωνιζοµένων, η 
τάξη και κατηγορία κάθε πτυχίου, οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι, κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.   
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 22-05-2012 σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4. 8 της Προκήρυξης πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις απευθύνονται στον 
Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας . 
 
Το Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Πρέβεζα  14  / 05  / 2012 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

…………………………………………………………………………………… 

10. Την από 16-05-2012 ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  
{«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & Σία Ε.Ε. µε δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» – «Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. 
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. µε δ.τ. «ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.» – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ} κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 
43475/2009/01-06-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ενίστανται κατά της απόφασης που περιλαµβάνεται στο 
ανωτέρω Πρακτικό, µε την οποία αποκλείεται η σύµπραξή τους από τον διαγωνισµό µε το 
σκεπτικό ότι το σύνολο των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στον διαγωνισµό 
ανέρχεται σε 5.885, 98 € και δεν καλύπτει την εγγύηση συµµετοχής του της παραγρ. 15.1 του 
άρθρου 15 της Προκήρυξης του διαγωνισµού που ορίζει την απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής 
στο ποσόν των 5.886 €. 

11. Την από 31-05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 43475/2009/01-06-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Την αποδοχή της από 16-05-2012 ( Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 43475 / 2009 / 17-05-2012 ) 
ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΖΕΤΗΣ & σια Ε.Ε. – δ.τ. « ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ »  »  –      « Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. 
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. – δ.τ. « ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.  »  » – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ  κατά της απόφασης που περιλαµβάνεται 
στο από 15-05-2012 Πρακτικό Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάθεσης της  
µελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για τον αποκλεισµό της εν λόγω σύµπραξης από τον διαγωνισµό µε το σκεπτικό 
ότι το σύνολο των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στον διαγωνισµό 
ανέρχεται σε 5.885, 98 € και δεν καλύπτει την εγγύηση συµµετοχής του της παραγρ. 15.1 του 
άρθρου 15 της Προκήρυξης του διαγωνισµού που ορίζει την απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής 
στο ποσόν των 5.886 €.  

2. Την απόρριψη του αποκλεισµού  από τον διαγωνισµό ανάθεσης της  µελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» των 
συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών                                  « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΖΕΤΗΣ & σια Ε.Ε. – δ.τ. « ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ»  »  – « Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ 
Ο.Ε. – δ.τ. « ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.  »  » – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/628/08-06-2012) 

Εξετάζει την από 16-05-2012 ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  
{«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & Σία Ε.Ε. µε δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» – «Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ 
Ο.Ε. µε δ.τ. «ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.» – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 
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ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ} κατά του από 14-05-2012 Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη 
Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 
µε ΦΠΑ, µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ενίστανται κατά της 
απόφασης που περιλαµβάνεται στο ανωτέρω Πρακτικό, µε την οποία αποκλείεται η σύµπραξή 
τους από τον διαγωνισµό µε το σκεπτικό ότι το σύνολο των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής στον διαγωνισµό ανέρχεται σε 5.885,98 € και δεν καλύπτει την εγγύηση συµµετοχής 
του της παραγρ. 15.1 του άρθρου 15 της Προκήρυξης του διαγωνισµού που ορίζει την 
απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής στο ποσόν των 5.886,00 €. 

Την κάνει αποδεκτή στο σύνολό της ως βάσιµη για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31-05-
2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, στην οποία αναφέρονται 
επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Το σύνολο της προεκτιµώµενης αµοιβής, χωρίς τον Φ.Π.Α., της προαναφερόµενης µελέτης 
ανέρχεται σε 294.263, 93 € .  

2. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. ιβ του Ν. 3316 / 2005 η εγγύηση 
συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό ( 2 % ) επί του ποσού της προεκτιµώµενης 
αµοιβής οπότε η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό της 
προαναφερόµενης µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των :                                                          2 % x 
294.263, 93 € = 5.885, 28 € . 

3. Οι προσκοµισθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των προαναφεροµένων συµπραττόντων 
µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των 5.885, 98 € και 
υπερκαλύπτουν το ποσόν των 5.885, 28 € , που απαιτείται σύµφωνα µε τον Νόµο για τον εν λόγω 
διαγωνισµό . 

4. Το γεγονός ότι η διάταξη της παρ. 15.1 του Άρθρου 15 της Προκήρυξης του διαγωνισµού 
ανάθεσης της εν λόγω µελέτης , που ορίζει ότι απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής στον λόγω διαγωνισµό ποσού 5.886 € (που τέθηκε προς στρογγύλευση προς τον 
αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό του ποσού της απαιτούµενης εγγύησης), δεν δύναται να 
υπερισχύει του Νόµου, που σηµειωτέον δεν προβλέπει στρογγυλοποίηση του ποσού της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής . 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αποδοχής της ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών 
– µελετητών  {«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & Σία Ε.Ε. µε δ.τ. «ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ» – «Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. 
ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. µε δ.τ. «ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.» – ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ}, η εν λόγω σύµπραξη γίνεται αποδεκτή στην περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ. 

Κατά τα λοιπά,  
Εγκρίνεται το από 14-05-2012 Πρακτικό Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης, ως έχει. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Απόφαση επί της από 17-05-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών 
Εταιρειών – µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά του από 14-05-2012 Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

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

7. Την αριθµ. 2/46/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη (µε τα Παραρτήµατα αυτής) της ανοιχτής διαδικασίας για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 
7 του Ν. 3316/2005 µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 1550/28/16-012012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη (φάκελος έργου µε τεύχη 
τεχνικών δεδοµένων έργου, σκοπιµότητας έργου, πρόγραµµα απαιτούµενων µελετών και 
τεύχος προεκτίµησης αµοιβής µελέτης, Συγγραφή υποχρεώσεων, οικονοµική προσφορά) 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας. 
Επίσης σηµειώθηκε ότι µε το αριθµ. πρωτ. 14739/ΣΠ/29-12-2011 έγγραφο της Μονάδας 
Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.∆Ι.Σ) του Κέντρου ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, εκφράσθηκε η σύµφωνη γνώµη της επί του σχεδίου 
της περιληπτικής προκήρυξης σύµβασης της ανωτέρω µελέτης και διαπιστώθηκε η 
συµβατότητα των όρων της µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

8. Την αριθµ. 9/297/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Το Πρακτικό Ι/14-05-2012 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 44939/2060/01-06-
2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 49108/1869/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Στο ανωτέρω Ι/14-05-2012Πρακτικό, αναγράφονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 

αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 

Με την αριθ. 9/297/ 23-3-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  
αποτελούµενη από τους: 

 
4. ∆ηµήτριος Κρητικός Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β. , ως πρόεδρος  
5. Σοφία Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β. , ως µέλος 
6. Νικόλαος Γεωργάκος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος . 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε δηµόσια για πρώτη φορά στις 09-04-2012  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 9.00 π.µ. στο γραφείο υπ’ αριθ. 6 της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας , αµέσως µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών των διαγωνιζοµένων ( σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Προκήρυξης 
∆ιαγωνισµού)  και κηρύσσοντας τη λήξη της παραλαβής των προσφορών, παρέλαβε από το 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους φακέλους συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι οποίοι υποβλήθηκαν .  
Κατατέθηκαν προσφορές εµπρόθεσµα δηλ. µέχρι τις 9.00 π.µ.  την 9η Απριλίου 2012 από είκοσι 
τέσσερεις ( 24 ) διαγωνιζόµενους, οι οποίες αριθµήθηκαν κατά αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε τη σειρά 
πρωτοκόλλησης τους στο Πρωτόκολλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας .  
Οι διαγωνιζόµενοι , που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής : 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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1. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  31378  / 1410 / 6 -4-12    

2. 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- "ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε" 

¨Ε∆ΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Α.Ε 

¨ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΟΛΟΓΟΙ" Α.Ε 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

31382  / 1411 / 6 -4-12    

3 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
  

31386 / 1412 / 6-4-12 

4. 

OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε 
("OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε") 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΙΝΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ   

31401  / 1413 / 6 -4-12    

5. 

"Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ∆. ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Μ. ΣΑΛΑΧΙΩΤΗΣ-ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" ∆ΙΑΚΡ.¨" ΓΑΙΑ-  
ΙΑΠΕΤΟΣ"Α.Ε 
ΠΗΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ   

31352  / 1430 / 6 -4-12 

6. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ   

31597  / 1431 / 6 -4-12 

7. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ. "ΕΚΚΕΝΤΟΝ" 
"Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ-Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε"µε δ.τ. "ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε" 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   

31604  / 1432 / 6-4-12  

8. ENVIROPLAN  ΜΕΛΑΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε µε δ.τ " ENVIROPLAN Α.Ε" 
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

31612  / 1433 / 6-4-12 

9. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε -GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31619 / 1434 / 6-4-12    

10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ 

"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.ΠΕ" 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 
 ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

31622  / 1435 / 6-4-12  

11. ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

31627 / 1436 / 6-4-12  
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ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

12. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 
2ΚΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ   

31635  / 1437 / 6-4-12  

13. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε   

31706  / 1438 / 6-4-12  

14. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ   

31708  / 1439 / 6-4-12  

15. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΚΑΦΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31710  / 1440 / 6-4-12  

16. "SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε" 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ   

31712  / 1441 / 6-4-12  

17. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ  "ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" 
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

31716  / 1442 / 6-4-12  

18. ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΟΝΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΒΕΡΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

31720  / 1443 / 6-4-12  

19. DELCO -ΕΠΕ Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

31798  / 1449 / 9-4-12  

20. ΣΥΝΟΡΟ Ε.Τ.Ε -∆.  ∆ΟΥΒΛΗΣ- Κ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Τ.Ε 
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΓΑΖΕΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

31800  / 1450 / 9-4-12  

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗ   

31804  / 1451 / 9-4-12  

22. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε ΓΕ -Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  µε δ.τ DENCO TRANSPORT 

31805  / 1452 / 9-4-12 
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Ε.Π.Ε. 

ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

23. ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ   

31814  / 1454 / 9-4-12  

24. ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

ΚΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    

31815 / 1455 / 9-4-12  

 
Επίσης κατατέθηκε εκπρόθεσµα στις 9.40 π.µ.  την 9η Απριλίου 2012 στο  Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας µία ( 1 ) ακόµα προσφορά, που είναι η εξής :  
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
25. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 ΣΥΝ/ΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ" Ε.Ε µε δ.τ  "ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Μ.Ε.Υ "Ε.Ε 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  

31923  / 1458 / 9 -4-12    

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε κατ’ αύξοντα αριθµό διαγωνιζοµένου, τους φακέλους 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης, µονόγραψε το περιεχόµενό τους και έλεγξε την έγκυρη 
συµµετοχή των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Προκήρυξης, δηλαδή:  
 
• Την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 αυτής 
• Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό της παραγράφου 21.2 του άρθρου 21 

αυτής 
• Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτής 
• Τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων της παραγράφου 21.3 του άρθρου 

21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής . 
 
Κατά τις δηµόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την            09-04-
2012 και ώρα 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την 
εποµένη στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας . Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδριάση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 10-04-2012 από ώρα 9.00 π.µ.  
µέχρι την 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) .  
 
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές η Επιτροπή έλεγξε  κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής 
υποβλήθηκαν κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται από 
το άρθρο 3.1 της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
 
Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η ανάγκη συµπλήρωσης του περιεχοµένου του φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του ∆ιαγωνιζοµένου µε α/α 12:  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 2ΚΠ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
 
Στις 10-04-2012 και ώρα 11 π.µ. έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής προς τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου µε α/α 12 ,  µε την οποία ζητήθηκε να προβούν σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.6 της Προκήρυξης στην παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την Υπεύθυνη ∆ήλωσή  του κ. 
Βασιλείου Ζαρκαδούλα του θεοδώρου που υπέβαλε στον ∆ιαγωνισµό , σύµφωνα µε την οποίαν εκκρεµεί 
από τη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟΜΕ∆Ι ανανέωση του Μελετητικού του πτυχίου υπ’ αριθ. 8905 , που έχει 
λήξει .  
Ο κ. Βασίλειος Ζαρκαδούλας του Θεοδώρου απέστειλε µε FAX την 10-04-2012  και ώρα 13 : 48 
Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε 
στη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟΜΕ∆Ι για την ανανέωση του Μελετητικού του πτυχίου υπ’ αριθ. 8905 , αντί να 
υποβάλει Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ( ∆15 – ΓΓ∆Ε ) περί της ηµεροµηνίας υποβολής του 
αιτήµατος και της πληρότητας του φακέλου για την ανανέωση του µελετητικού του πτυχίου .  
Αµέσως µετά την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παρέλαβε και 
υπέγραψε τα προσκοµισθέντα στοιχεία. 
Η Ε.∆. αφού έλεγξε τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία τα αρίθµησε µε τον ίδιο αύξοντα αριθµό 
µε εκείνο της υποβολής Προσφοράς. 
Τα συµπληρωµατικά στοιχεία ενσωµατώθηκαν στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του 
∆ιαγωνιζοµένου µε α/α 12. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 10-04-2012 και ώρα 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της 

Υπηρεσίας )  διακόπτει τη διαδικασία προκειµένου να συνεχισθεί  µετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κατά τα 
προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. ∆17γ / 9 / 154 / ΦΝ 437 / 21-09-2010 Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε 
του ΥΠΟΜΕ∆Ι .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό για τη χορήγηση Βεβαιώσεων σχετικά µε την εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών των είκοσι τεσσάρων ( 24 ) διαγωνιζοµένων .  
 
Ο κ. Βασίλειος Ζαρκαδούλας του Θεοδώρου υπέβαλε µε την από 08-05-2012  αίτησή του στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας , που έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 39988 / 1833 / 08-05-
2012 , το ανανεωµένο Μελετητικό του πτυχίο υπ’ αριθ. 8905 , που η ισχύς του αρχίζει από την 24-04-
2012 . Όµως , σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την ανανέωση µελετητικών πτυχίων ( 
σχετική η υπ’ αριθ. ∆17γ / 05 / 65 / ΦΝ 439 / 10 / 30-5-08 Εγκύκλιος 10 / 08  της Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε ) πρέπει να υποβληθεί προγενέστερα του διαγωνισµού και σε προθεσµία σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αίτηση για την ανανέωσή τους . Στην συγκεκριµένη περίπτωση , και σύµφωνα µε τα 
δηλωθέντα στοιχεία σχετικά µε το αίτηµα ανανέωσης του Μελετητικού του πτυχίου , δεν έχει υποβληθεί 
εγκαίρως σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αίτηση για την ανανέωσή του , οπότε σύµφωνα µε το 
άρθρο 18. 5 της προκήρυξης διαγωνισµού ο διαγωνιζόµενος µε α/α 12  αποκλείεται από τον διαγωνισµό 
. 
 
Μετά την χορήγηση των Βεβαιώσεων σχετικά µε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής στον διαγωνισµό , διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσκοµισθείσες  εγγυητικές επιστολές είναι 
γνήσιες και έγκυρες , και  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία συνέχισης της διαδικασίας .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 14- 05 -2012 από ώρα 9.00 π.µ.  
µέχρι την 15 : 00 ( ώρα  λήξης του ωραρίου της Υπηρεσίας ) .  
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 65 - 

-Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
διαγωνιζοµένων. 
- Τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία του φακέλου  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» του 
διαγωνιζοµένου µε α/α 12. 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
- Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 
τις εξέδωσαν . 

κρίνει οµόφωνα ότι : 
 
• Οι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της µελέτης: 

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ », κατ’ 
αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙΝΤΑΣΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

2. 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- "ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε" 

¨Ε∆ΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" Α.Ε 

¨ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΟΛΟΓΟΙ" Α.Ε 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

3 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΌΥ  

4. 

OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε 
("OBERMEYER  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε") 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΙΝΑΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ   

5. 

"Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ∆. ΜΕΣΣΗΝΗΣ-Μ. ΣΑΛΑΧΙΩΤΗΣ-ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" ∆ΙΑΚΡ.¨" ΓΑΙΑ-  
ΙΑΠΕΤΟΣ"Α.Ε 
ΠΗΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ   

6. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ   

8. ENVIROPLAN  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε µε δ.τ " ENVIROPLAN Α.Ε" 
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

10. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ 

"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.ΠΕ" 
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 
 ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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11. ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ7Υ 
ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

13. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΧΟΝ∆ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε   
14. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΑΡΙΦΗ   

15. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΚΑΦΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

16. "SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε" 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ   

18. ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε 
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΙΟΝΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΒΕΡΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   

19. DELCO -ΕΠΕ Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

20. ΣΥΝΟΡΟ Ε.Τ.Ε -∆.  ∆ΟΥΒΛΗΣ- Κ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Τ.Ε 
ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΓΑΖΕΛΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   

21. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗ   

22. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε ΓΕ -Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  µε δ.τ DENCO TRANSPORT 
Ε.Π.Ε. 
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

23. ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
Ο∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ   
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24. ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

ΚΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ 
ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΙΩΑΝΝΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ    

 
γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού. 
 
• Και οι κάτωθι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της 

µελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ », κατ’ αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

7. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ. "ΕΚΚΕΝΤΟΝ" 
"Κ. ΒΙΤΩΡΗΣ-Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε"µε δ.τ. "ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε" 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΕΧΕΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.885, 98 
€ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 15. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
  

9. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε -GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  

  

ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ. ΧΙΩΝΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 
21-01-2012 .                     
∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΓ∆Ε – ∆15  

12.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε 

Ι. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ  -Κ. ΚΟΤΣΟΒΟΣ- Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ µε δ.τ. 
2ΚΠ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ο.Ε 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  

ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
ΜΕ Α.Μ. 8905 ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΙΤΗΜΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΓΓ∆Ε – ∆15 

17. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε µε δ.τ  "ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" 
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

  

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ 
ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 24-07-2011 .                     
∆ΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΓ∆Ε – ∆15 

 
δεν γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι , για τους λόγους που 
προαναφέρονται , δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το 
παρόν στάδιο του διαγωνισµού. 
 
Επίσης δεν γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό, λόγω εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το 
άρθρο 3. 2 της Προκήρυξης ,  ο κάτωθι :  
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
25. "ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7 ΣΥΝ/ΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ" Ε.Ε µε δ.τ  "ΤΟΠΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Μ.Ε.Υ "Ε.Ε 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της στις 14-05-2012 µε τη σύνταξη του 
παρόντος  Πρακτικού. 
Στο Πρακτικό επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι επωνυµίες των ∆ιαγωνιζοµένων, η 
τάξη και κατηγορία κάθε πτυχίου, οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι, κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.   
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 22-05-2012 σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4. 8 της Προκήρυξης πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις απευθύνονται στον 
Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας . 
 
Το Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Πρέβεζα  14  / 05  / 2012 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

……………………………………………………………………………………………. 

10. Την από 17-05-2012 ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών 
{«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. 
«ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά 
του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος 
(αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 44939/2060/01-06-2012 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία ενίστανται κατά του ανωτέρω Πρακτικού, σύµφωνα 
µε το οποίο αποκλείσθηκε η σύµπραξή τους από τον διαγωνισµό, µε το σκεπτικό ότι το 
ατοµικό πτυχίο του µελετητή κ.  Σιώµου  Αντωνίου στελέχους της Εταιρείας «ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» έληξε την 24-07-2011 και δεν προσκοµίσθηκαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σχετικά µε αίτηµα ανανέωσής του στη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
Ειδικότερα στην ανωτέρω ένσταση αναφέρεται ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που υπέβαλε η Σύµπραξη είναι απολύτως σύµφωνη µε όλους τους όρους της σχετικής 
Προκήρυξης για τους κάτωθι λόγους που αναφέρονται επί λέξει σ’ αυτή: 

1. την 6η Απριλίου του τρέχοντος έτους 2012 η εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «Όριο 
Μελετητική Ε.Ε. (Α.Μ. 784)» στην οποία ανήκει το Μελετητικό πτυχίο του Σιώµου 
Αντωνίου (Α.Μ. 16585) υπέβαλε προς την αρµόδια υπηρεσία «∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ∆15 – ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ» 
αίτηση µε αρ. πρωτοκόλλου ∆15/6214/6-4-2012 µε την οποία αιτήθηκε την ανανέωση 
του ατοµικού πτυχίου του κ. Σιώµου Αντωνίου. 

2. Η αίτηση για ανανέωση του ατοµικού πτυχίου του Σιώµου Αντωνίου έγινε δεκτή µε 
απόφαση του Γ.Γ.∆.Ε. / ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. σύµφωνα µε την απόφαση ∆15/οικ/7385/3-
5-2012 και το πτυχίο ανανεώθηκε για το διάστηµα από 3-5-2012 έως 3-05-2016. 

3. Συνεπώς νοµότυπα η αίτηση για την ανανέωση του πτυχίου υποβλήθηκε προ του 
χρόνου υποβολής της προσφοράς µας για το ∆ιαγωνισµό ενώ κατά το χρόνο έκδοσης 
και δηµοσίευσης του πρακτικού Ι και ως αναρτήθηκε στον ισότοπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε το 
εν λόγω πτυχίο ήταν σε ισχύ (δηλ. σε χρόνο προγενέστερο της ηµέρας του 
διαγωνισµού). 

4. Η Ε.∆. δεν µας ζήτησε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – συµπληρωµατικά στοιχεία ως 
όφειλε πριν την έκδοση του Πρακτικού Ι, οπότε και εσφαλµένα µας απέκλεισε…… ». 
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11. Την από 31-05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 44939/2060/01-
06-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Την απόρριψη της από 17-05-2012 ( Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 44939 / 2060 / 22-05-
2012 ) ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  « 
ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  
Ε.Ε. – δ.τ. « ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ »  »  –  ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ –  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» .  

2. Την έγκριση του αποκλεισµού  από τον διαγωνισµό ανάθεσης της  µελέτης 
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  « 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΤΗΣ & σια Ε.Ε. – δ.τ. « ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ »  »  – « Κ. 
ΒΙΤΩΡΗΣ – Α. ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ Ο.Ε. – δ.τ. « ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.  »  » – 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΟΥ ΖΩΗ 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/629/08-06-2012) 

Εξετάζει την από 17-05-2012 ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά του από 14-
05-2012 Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης 
της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – 
Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ, µε την οποία, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 10), ενίστανται κατά του 
ανωτέρω Πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο αποκλείσθηκε η σύµπραξή τους από τον 
διαγωνισµό, µε το σκεπτικό ότι το ατοµικό πτυχίο του µελετητή κ.  Σιώµου Αντωνίου στελέχους 
της Εταιρείας «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» έληξε την 24-07-2011 και δεν προσκοµίσθηκαν τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά σχετικά µε αίτηµα ανανέωσής του στη ΓΓ∆Ε – ∆15 του 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31-
05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε την παραγρ. 18. 5 του Άρθρου 18 της Προκήρυξης  του διαγωνισµού της 
προαναφερόµενης µελέτης για την έγκυρη συµµετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, 
πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού , εκτός από το εταιρικό 
πτυχίο και τα ατοµικά πτυχία των µελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της 
εταιρείας , ή , τουλάχιστον , αν κάποιο ή κάποια από τα ατοµικά πτυχία ή το εταιρικό 
έχουν λήξει , να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ηµέρας του διαγωνισµού και σε 
προθεσµία σύµφωνα µε τις  κείµενες διατάξεις , αίτηση για την ανανέωσή τους . Σε 
αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόµενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται .  

2. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την ανανέωση µελετητικών πτυχίων           
( σχετική η υπ’ αριθ. ∆17γ / 05 / 65 / ΦΝ 439 / 10 / 30-5-08 Εγκύκλιος 10 / 08  της 
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε ) δεν αποκλείεται από διαγωνισµό µελέτης υποψήφιος , που κατά 
την ηµέρα του διαγωνισµού δεν έχει µεν το εταιρικό του πτυχίο ή κάποια από τα ατοµικά 
πτυχία που στελεχώνουν το γραφείο του σε ισχύ ( επειδή έχουν λήξει ) , πλήν όµως έχει 
υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία ( ∆15 ) αίτηµα πριν από 30 ηµέρες τουλάχιστον αν 
πρόκειται για απλή ανανέωση του πτυχίου , ή , πριν από 60 τουλάχιστον ηµέρες αν η 
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αίτηση αφορά µεταβολή της κατάστασης του εγγεγραµµένου Μελετητή ή Γραφείου 
Μελετών  ( αναθεώρηση , επέκταση , προαγωγή του πτυχίου ) .Στις περιπτώσεις αυτές η 
έλλειψη ισχύοντος πτυχίου θα αναπληρώνεται από βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ( 
∆15 ) περί της ηµεροµηνίας υποβολής του αιτήµατος και της πληρότητας του φακέλου , η 
οποία θα προσκοµίζεται µε τον φάκελο προσφοράς . 

3. Η διαγωνιζόµενη σύµπραξη των µελετητικών Εταιρειών – µελετητών  « ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – δ.τ.                         
« ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » » –  ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ –  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  δεν υπέβαλε την προαναφερόµενη βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας           
( ∆15 ) και υπέβαλε συνηµµένα µε την προαναφερόµενη ένστασή του το ανανεωµένο 
Μελετητικό πτυχίο µε αριθµό Μητρώου 784 της Εταιρείας « ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » µε 
στέλεχος τον µελετητή κ.  Σιώµο  Αντώνιο, που η ισχύς του αρχίζει από την 29-05-2012 , 
µαζί µε αντίγραφο της από 06-04-2012 αίτησης του κ. Σιώµου Αντωνίου προς το Μητρώο 
Μελετητών Υποδοµών & ∆ικτύων της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. για την ανανέωση και 
επέκταση του ατοµικού του πτυχίου , που έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου ∆15/6214/6-4-2012 
στη ∆/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων ∆15 – Τµήµα Μητρώου Μελετητών της 
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι  .  

4. Στην συγκεκριµένη περίπτωση όµως , και σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στοιχεία σχετικά µε 
το αίτηµα ανανέωσης του προαναφερόµενου Μελετητικού πτυχίου του µέλους της 
προαναφερόµενης σύµπραξης « ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ » µε στέλεχος τον µελετητή κ.  
Σιώµο  Αντώνιο , δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως πριν τον διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αίτηση για την ανανέωσή του , οπότε σύµφωνα µε την παράγραφο 18. 5 
του άρθρου 1 της Προκήρυξης διαγωνισµού η προαναφερόµενη διαγωνιζόµενη σύµπραξη 
ορθώς αποκλείσθηκε από τον διαγωνισµό. 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών 
Εταιρειών – {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. 
– µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, η 
εν λόγω σύµπραξη αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής 
Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 131ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 24-06-2012 στην Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49184/344/05-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49332/1873/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 
131ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το Β.∆. 157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969 Περί καθορισµού 
εορτών). Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α., περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους (δηλ. Βουλευτές, 
εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές  Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς  κ.α.), παράθεση 
δεξίωσης, αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλώσιµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κλπ. 

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

(απόφαση 16/630/08-06-2012) 

Εγκρίνει την οργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της 131ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, που θα 
γίνει βάσει του προγράµµατος, την 24-06-2012 και περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, 
δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το Β.∆. 
157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969: Περί καθορισµού εορτών)  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 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την 
κάλυψη των εξόδων για την οργάνωση της εκδήλωσης, που περιλαµβάνει έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, 
εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος 
προς τους επισήµους, αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών, 
βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αµοιβή φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ»  κ.λ.π. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση µετακίνησης της Φωτεινής Παπακώστα, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου 
και Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή της σε σεµινάριο µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και θα διεξαχθεί από 13-06-2012  έως και 14-06-2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1113/06-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49709/1882/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της Φωτεινής 
Παπακώστα, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Άρτας, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε σεµινάριο µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και θα διεξαχθεί από 13-06-2012  έως και 14-06-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/631/08-06-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Φωτεινής Παπακώστα, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε 
σεµινάριο µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», που διοργανώνει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θα διεξαχθεί από 13-06-2012  
έως και 14-06-2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 142,06 € για έξοδα µετακίνησης (δαπάνες 
µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης κ.τ.λ.), σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Πεταλά, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη – σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή 
του προγράµµατος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και 
προβάτων», που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 4662/06-
06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49849/1888/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών του Κων/νου Πεταλά, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, για τη συµµετοχή του σε 
σύσκεψη – σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου και εκρίζωσης της 
βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων», που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 
2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/632/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Πεταλά, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής,  για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη – 
σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης 
των αιγών και προβάτων», που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Ιουνίου 2012 (ηµέρα 
αναχώρησης 13-06-2012 και επιστροφής 16-06-2012), καθώς και τη δαπάνη ποσού 220,00 € 
για τη µετακίνησή του, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού 
έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε, µέχρι την 31-08-2012.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1710/21-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45479/1724/23-05-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 15.05.2012 
αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας 
περάτωσης των εργασιών έως 21.09.2012, δεδοµένου ότι η Υπηρεσία µας έδωσε 
προφορική εντολή στον ανάδοχο του έργου του θέµατος να καθυστερήσει την έναρξη 
εκτέλεσης των εργασιών καθαρισµού προκειµένου κατά τους καθαρισµούς να 
συµπεριληφθεί και η βλάστηση που αναπτύσσεται κατά την εαρινή περίοδο, λαµβάνοντας 
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υπόψη και το γεγονός ότι οι καθαρισµοί των τάφρων δεν είναι αναγκαίο να γίνουν άµεσα 
αλλά κατά την έναρξη των βροχοπτώσεων τους φθινοπωρινούς µήνες. Η σύµβαση 
υπογράφηκε την 21.02.2012 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 21.06.2012. Η Υπηρεσία 
µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
31.08.2012 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούµε 
να αποφασίσετε σχετικά.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/633/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε, µέχρι την 31-08-2012, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης 
ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ραδοβυζίων και Ανατολικών 
Τζουµέρκων», 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 12/442/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1934/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50017/1892/06-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 30-05-2012 
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Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 22-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗ  Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 59.923,99 €, µε απρόβλεπτα 68.912,58 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 116.200,02 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/634/08-06-2012) 

− Την έγκριση του από 30-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 22-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής 
Ραδοβυζίων και Ανατολικών Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση της ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 59.923,99 €, µε απρόβλεπτα 
68.912,58 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 116.200,02 
€ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση της ΕΛΕΝΗΣ 
ΑΡΤΕΜΗ  Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (4,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 30-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Σουµέσι 
– Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», προϋπολογισµού € 295.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/441/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1933/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50019/1893/06-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 30-05-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
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διενεργήθηκε την 22-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 117.124,04€, µε απρόβλεπτα 
134.692,65 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 173.300,87 € και 
δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/635/08-06-2012) 

− Την έγκριση του από 30-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 22-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Σουµέσι – Γέφυρα Τζαρή στη Χ.Θ. 3+100», 
προϋπολογισµού € 295.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ  
Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα δύο επί τοις 
εκατό (42,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 117.124,04 € µε απρόβλεπτα 134.692,65 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 173.300,87 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ  Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (42,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 30-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση παράτασης της από 15-3-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 8/280/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, επειδή 
ο διενεργηθείς την 13-12-2011 ανοιχτός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) για την κάλυψη αναγκών έτους 2012 των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 37/1150/23-12-2011 απόφαση της 
Ο.Ε.), όπως επίσης και ο επαναληπτικός σχετικός διαγωνισµός, που διενεργήθηκε την 13-
02-2012 (αριθµ. 6/184/20-02-2012 απόφαση της Ο.Ε.), ενώ και η διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολούθησε την 28-02-
2012, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. I/28-02-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς 
της απέβη άγονη, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, και λαµβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης 
έτους 2011 έληξε στις 29-02-2012, καθώς και τους λόγους επείγουσας ανάγκης για την 
κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του 
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µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος λόγω έλλειψης αυτών, 
καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας, 
εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 

Α) και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην 
Πολυξένη Ταπραντζή, πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης 
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή 
χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας) και η υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε την ως άνω πρατηριούχο καυσίµων, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 
συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1947/06-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50110/1903/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σύµφωνα µε την αριθµ. 8/280/14-3-
2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περιφ. Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση προµήθειας 
πετρελαιοειδών για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας, στην Πολυξένη Ταπραντζή 
πρατηριούχο καύσιµων µέχρι 31-5-2012.Στο άρθρο 9 της από 15-3-2012 σύµβασης µεταξύ 
Π.Ε. Άρτας και της ανωτέρω προβλέπεται το δικαίωµα παράτασης µέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου 2013 κατόπιν συµφωνίας µε τον προµηθευτή. Ύστερα από τα ανωτέρω και 
για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση 
της ανωτέρω σύµβασης για χρονικό διάστηµα  δύο µηνών ήτοι µέχρι 31-7-2012 συνολικού 
ποσού 15.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Φορέα 072 ΚΑΕ 1511.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/636/08-06-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της από 15-03-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της 
Πολυξένης Ταπραντζή, πρατηριούχου καυσίµων, και κατόπιν συµφωνίας της προµηθεύτριας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της σύµβασης, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, ήτοι µέχρι 31-07-
2012, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, και για συνολικό ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, 
στην Π.Ε. Άρτας, ήτοι: Α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για 
τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online 
παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας και Β) για την προµήθεια 
εκλογικού υλικού (γραφική ύλη, λουκέτα κλπ).   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1947/06-06-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50110/1903/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης « ….. για τη διενέργεια 
των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012,  ποσού 7.000,00€, µε Φ.Π.Α. σε βάρος 
του Φορέα 072,ΚΑΕ 5261: α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για 
τις εφαρµογές Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης 
Εκλογικών αποτελεσµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε την εταιρεία OTS. β) προµήθεια εκλογικού 
υλικού(γραφική ύλη, λουκέτα κλπ)». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/637/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.000,00 µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που αφορούν στη διενέργεια των εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και την 
προετοιµασία τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5261 του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), ήτοι: 

α) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης για τις εφαρµογές Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Εκλογικών αποτελεσµάτων – online παρουσίασης Εκλογικών αποτελεσµάτων 
της Π.Ε. Άρτας, µε την εταιρεία OTS και  

β) για την προµήθεια εκλογικού υλικού (γραφική ύλη, λουκέτα κλπ). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1947/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50110/1903/06-06-2012 
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/638/08-06-2012) 

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

ΠΟΣΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
λοιπού συναφού 
εξοπλισµού 

250,00 
∆απάνη για την εγκατάσταση  συστήµατος 
δορυφορικής λήψης Πανελληνίων εξετάσεων 
της Β/θµιας Εκπ/σης Άρτας.  

072.0841 ∆ηµοσιεύσεις  Γενικά 2.500,00 
∆απάνη για δηµοσιεύσεις περιλήψεων 
διαγωνισµών  της Π.Ε. Άρτας στον ηµερήσιο 
τύπο. 

072.0851 
Αµοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή µον. εγκατ. 

79,95 
∆απάνη για την επισκευή κλειδαριών πόρτας 
στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Άρτας. 

ΣΥΝΟΛΟ 2.829,95  

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση ανάθεσης της µεταφοράς 14 τόνων ελκυστικής ουσίας (µελάσας), από την 
αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην αποθήκη της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 41123/1519/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50041/1900/06-
06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Σας 
γνωρίζουµε ότι µε το αριθµ. πρωτ: 4058/8-5-2012 έγγραφο της ∆/σης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας ζητείται η µεταφορά 14 τόνων ελκυστικής 
ουσίας (µελάσας), από την αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων,  στην αποθήκη της ∆/σης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε 
Πρέβεζας.  Η ανωτέρω µεταφορά κρίνεται επείγουσα και αναγκαία. Κατόπιν αυτού 
παρακαλούµε για την ανάθεση της σχετικής µεταφοράς στην εταιρεία ΝΙΚΑΣ-
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ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, µε τιµή προσφοράς 843,78 € µε 
Φ.Π.Α, ως την οικονοµικότερη σύµφωνα µε τις συνηµµένες προσφορές. Η ανωτέρω 
δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 295, Κ.Α.Ε 0829.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/639/08-06-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση της µεταφοράς – η οποία κρίνεται επείγουσα και αναγκαία – 14 τόνων 
ελκυστικής ουσίας (µελάσας), από την αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε 
Πρέβεζας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΙΚΑΣ-ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό, 
και η προσφορά της, ποσού € 843,78 µε ΦΠΑ, είναι η οικονοµικότερη για την παροχή της 
παραπάνω υπηρεσίας, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που προέβη στη 
διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση των Νο 1/24-05-2012 και Νο 2/31-05-2012 Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/451/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού € 
161.839,55 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879) Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
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πρωτ. 34183/1286/23-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του 
ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, λόγω του 
επείγοντος, επειδή για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς, απαιτείται έγκαιρος και 
επίκαιρος πρώτος ψεκασµός και ως καταλληλότερη περίοδος πρέπει να είναι από 15 έως 
25 Ιουνίου, ειδάλλως κινδυνεύει να παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του πληθυσµού, που θα 
έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή του ελαιοκάρπου, ενώ θα απαιτηθούν περισσότεροι 
ψεκασµοί µε χρήση πολύ περισσότερων ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών 
(εντοµοκτόνων). 

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. 
49938/1919/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50108/1902/06-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, τα Πρακτικά Νο 1 
και Νο2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται 
την έγκρισή τους και την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη.  

Στα Πρακτικά Νο1/24-05-2012 και Νο2/31-05-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
ανοιχτού διαγωνισµού αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ηµόσιου ανοικτού ∆ιαγωνισµούγια την 
υλοποίηση του έργου ¨Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της εληάς για το έτος 2012, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 4/2012 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 24η Μαϊου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. έως 

11.00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  
1. Σοφίας Γεώργιος   ως Πρόεδρος   
       ως  µέλη 
2. Σοφούρης Περικλής    
3. Πανταζής Αθανάσιος  
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης 
5. Βρύσης Ιωάννης  
 
Η  επιτροπή παρέλαβε επτά (7) προσφορές των: 
1) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα  ∆ 
2) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα  ΣΤ 
3) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  για τον τοµέα  Γ 
4) ΝΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ για τον τοµέα  Β  
5) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα  Α 
6) ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τον τοµέα  Γ 
7) ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τον τοµέα  Β 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων οι οποίοι ήταν 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 
Ύστερα η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. 
Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών η επιτροπή αποφάσισε για τις τεχνικές προσφορές  
1,2,3 κ 5 ότι γίνονται οµόφωνα δεκτές. 
Η 4η γίνεται  δεκτή κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των  Καλλιανέζος Παναγιώτη κ Βρύση 
Ιωάννη, επειδή κατά έλεγχο των δικαιολογητικών βρέθηκε λάθος έντυπο τεχνικής προσφοράς 
αντί του τοµέα Β,  χρησιµοποιήθηκε έντυπο του ΣΤ. 
Οι 6,7 απορρίπτονται οµόφωνα, επειδή ήτανε ελλιπείς, συγκεκριµένα δεν υπήρχαν οι 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (Παράρτηµα Α τεχνικές προδιαγραφές το έντυπο µε α.α 4), και τα 
αντίγραφα από δίπλωµα αδείας και άδειας κυκλοφορίας Οχηµάτων. 
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Κατόπιν η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση  και θα συνέλθει εκ’ νέου,  συντάχθηκε δε το 
παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως…...». 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ηµόσιου ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την 
υλοποίηση του έργου ¨Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της εληάς για το έτος 2012, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 4/2012 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 31η   Μαϊου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. έως 

11.00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 
5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
Γραφείο 2 του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειµένου να αποσφραγίσει και 
να αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές. 

 
 Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής :  
1. Σοφίας Γεώργιος   ως Πρόεδρος   
       ως  µέλη 
2. Σοφούρης Περικλής    
3. Πανταζής Αθανάσιος  
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης 
5. Βρύσης Ιωάννης  
 
Αποσφραγίσθηκαν οι  πέντε οικονοµικές προσφορές, ήτοι :  
1) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα  ∆ 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. Ελαιόδεντρο. 
2) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα ΣΤ 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. Ελαιόδεντρο. 
3) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  για τον τοµέα  Γ 0,090 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. Ελαιόδεντρο. 
4) ΝΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ για τον τοµέα  Β  0,060 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. Ελαιόδεντρο. 
5) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. Ελαιόδεντρο. 
 
Η επιτροπή µετά τον έλεγχο, εισηγείται την κατακύρωση των παραπάνω αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, διότι για την καταπολέµηση του δάκου απαιτείται έγκαιρος ψεκασµός σύµφωνα 
µε το αριθ. Πρωτ. 2791/19-4-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας κ Κτηνιατρικής. 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 
ακολούθως……. ».    
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω Πρακτικά, επειδή για τον Τοµέα  Ε΄ που δεν δόθηκε προσφορά και 
δεν προέκυψε µειοδότης-εργολάβος, η Υπηρεσία, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 4034/06.06.2012 
επισυναπτόµενο έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, λόγω του 
επείγοντος υλοποίησης του προγράµµατος και δεδοµένου ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Ηγουµενίτσας αποφάσισε τη µη διενέργεια ψεκασµού στην ∆.Κ. Πέρδικας, εισηγείται 
να γίνει ανάθεση για την Τ.Κ. Συβότων, µη υπερβαίνοντας την τιµή των 0,075 € χωρίς ΦΠΑ 
(τιµή της διακήρυξης), ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο και για 3,5 ψεκασµούς ως εξής: 

Προϋπολογιζόµενη δαπάνη:                                                

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

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

19930 9965 9965Χ0,075=747,37 € 
747,37Χ3,5=2.615,81 € 

Χωρίς ΦΠΑ  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/640/08-06-2012) 

Α. Εγκρίνει το Νο1/24-05-2012 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», σύµφωνα µε το 
οποίο, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 7), η Επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των διαγωνιζοµένων οι οποίοι ήταν σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης και µετά την αποσφράγιση και έλεγχο των τεχνικών προσφορών, έκανε 
δεκτές τις προσφορές των: 1) ΚΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον τοµέα ∆, για τον τοµέα ΣΤ και 
για τον τοµέα Γ 2) ΝΑΤΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για τον τοµέα  Β και 3)  ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για 
τον τοµέα Α, ενώ απέρριψε τις προσφορές του ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για τον τοµέα Γ και για 
τον τοµέα Β. 

Β. Εγκρίνει το Νο2/31-05-2012 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 7), η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων των οποίων οι προσφρορές είχαν γίνει δεκτές 
βάσει του Νο1/24-05-2012 Πρακτικού και µετά τον έλεγχο αυτών, εισηγείται την κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού κατά τοµέα, διότι για την καταπολέµηση του δάκου 
απαιτείται έγκαιρος ψεκασµός, σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 2791/19-4-2012 έγγραφο της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Σύµφωνα µε τα ως άνω Νο1/24-05-2012 και Νο2/31-05-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισµού € 161.839,55 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879) και από την καταγραφή και έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την 
υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα οι εξής: 

1) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα ∆, µε τιµή προσφοράς 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. 
Ελαιόδεντρο. 

2) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα ΣΤ, µε τιµή προσφοράς 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. 
Ελαιόδεντρο. 

3) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  για τον τοµέα Γ, µε τιµή προσφοράς 0,090 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. 
Ελαιόδεντρο. 

4) ΝΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ για τον τοµέα Β,  µε τιµή προσφοράς 0,060 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. 
Ελαιόδεντρο. 

5) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α, µε τιµή προσφοράς 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. 
Ελαιόδεντρο. 

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

Γ. Ματαιώνει τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού, για τον Τοµέα Ε΄ της 
αριθµ. 4/2012 διακήρυξης (Πέρδικα, Σύβοτα) για την ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το 
ανωτέρω Νο1/24-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά και  
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επειδή, σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 4034/06.06.2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας αποφάσισε τη µη διενέργεια ψεκασµού στην ∆.Κ. Πέρδικας, 

Εγκρίνει, για τον ως άνω Τοµέα Ε΄ της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του διαγωνισµού και µόνο 
για την Τ.Κ. Συβότων, την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (λήψη κλειστών 
προσφορών), µη υπερβαίνοντας την τιµή των 0,075 € χωρίς ΦΠΑ (τιµή της διακήρυξης), ανά 
ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο και για 3,5 ψεκασµούς, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ως εξής: 
 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

19930 9965 9965Χ0,075=747,37 € 
747,37Χ3,5=2.615,81 € 

Χωρίς ΦΠΑ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», 
προϋπολογισµού   € 235.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43868/4296/06-062012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50020/1894/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 4017/03-11-2011 απόφαση της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 349344 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013». Με την αρ. 
49888/4893/06-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη 
του έργου του θέµατος (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – 
Γ.Σ.Υ.- έντυπο προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο 
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είναι σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008) προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει και του 
συνηµµένου στην εισήγηση, αρ. πρωτ. 1755/11-05-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη 
για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/641/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», προϋπολογισµού 
235.000,00 € µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία 
– Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 349344, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 43868/4296/06-06-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 49888/4893/06-
06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. 
πρωτ. 1755/11-05-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για το Συνεργείο του 
Μηχανικού Εξοπλισµού & Συντήρησης του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
49743/2138/06-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50029/1896/06-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
€300,00 για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για το Συνεργείο του Μηχανικού 
Εξοπλισµού & Συντήρησης του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/642/08-06-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια υλικών 
καθαριότητας για το Συνεργείο του Μηχανικού Εξοπλισµού & Συντήρησης του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1231 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων).   
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων, για τη συντήρηση (επισκευή τεχνικών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49824/2141/06-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50027/1895/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων για τη συντήρηση (επισκευή 
τεχνικών) επαρχιακού οδικού δικτύου  της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι εξαιτίας των 
προηγούµενων άσχηµων καιρικών συνθηκών είχαµε πολλά τεχνικά κατεστραµµένα σε 
πολλά σηµεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και χρειάζεται άµεσα αντικατάσταση 
τσιµεντοσωλήνων. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 ΕΥΡΩ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 

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

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 101 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/643/08-06-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων, για τη συντήρηση (επισκευή τεχνικών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι εξαιτίας των προηγούµενων 
άσχηµων καιρικών συνθηκών, καταστράφηκαν πολλά τεχνικά, σε διάφορα σηµεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται άµεσα αντικατάσταση 
τσιµεντοσωλήνων. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 9.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την ανωτέρω προµήθεια, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση προµήθειας ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση (γέµισµα λακουβών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49822/2140/06-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50031/1897/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος για τη συντήρηση (γέµισµα 
λακκουβών), η οποία θα γίνει από το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων, 
δεδοµένου ότι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο υπάρχουν πολλές λακούβες, οι οποίες 
καθιστούν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο και εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των 
οδηγών και προς αποφυγή ατυχηµάτων. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 
ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/644/08-06-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση (γέµισµα λακουβών) του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, η οποία θα γίνει από το προσωπικό του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο υπάρχουν πολλές λακούβες, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνο το οδόστρωµα και 
εγκυµονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών και των οχηµάτων και προς αποφυγή 
ατυχηµάτων. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την ανωτέρω προµήθεια, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 104 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε 
αυτεπιστασία µε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας 
µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού (Γρανίτσα), προϋπολογισµού 
δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 498900/2143/06-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50033/1899/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης 
µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού (Γρανίτσα), 
προϋπολογισµού δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ που περιλαµβάνει την δαπάνη 
αγοράς ξυλείας 19,5 κυβικά µέτρα και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και 
αυτεπιστασία µε προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/645/08-06-2012) 
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Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Νοµού (Γρανίτσα) επειδή τα ξύλα της γέφυρας έχουν σαπίσει και χρειάζονται άµεσα 
αντικατάσταση, προς αποφυγή ατυχήµατος, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 11.500,00 
πλέον ΦΠΑ, 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), η οποία περιλαµβάνει την 
δαπάνη αγοράς ξυλείας 19,5 κυβικών µέτρων και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και 
αυτεπιστασία µε προσωπικό 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

   2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης 
ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και Ξηροβουνίου», 
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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 12/466/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1962/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50396/1927/07-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 05-06-2012 
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Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 29-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ  Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 57.208,02€, µε απρόβλεπτα 65.789,22 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 112.356,11 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/646/08-06-2012) 

− Την έγκριση του από 05-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 29-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου περιοχής ∆υτικών 
Τζουµέρκων και Ξηροβουνίου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 57.208,02 € µε απρόβλεπτα 65.789,22 € και 
συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 112.356,11 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΟΥΚΑΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-05-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης 
πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 12/436/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1961/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50399/1928/07-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 05-06-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
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διενεργήθηκε την 29-05-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ.ΣΑΚΚΑΣ ΟΕ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 56.541,74 €, µε απρόβλεπτα 65.023,00 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 112.417,12 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/647/08-06-2012) 

− Την έγκριση του από 05-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 29-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΤΣΩΡΟΣ – 
Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.» που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις 
εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 56.541,74 €, µε απρόβλεπτα 65.023,00 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 112.417,12 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΤΣΩΡΟΣ 
– Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου 
Παναγιώτη Σιαφάκα, µέχρι την 30-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1825/28-05-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50460/1930/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από  25-05-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 
30/06/2012, επειδή οι έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν τον µήνα Μάιο στην 
περιοχή κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση εργασίας της ασφαλτόστρωσης 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/648/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - 
Στρογγυλής» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Παναγιώτη Σιαφάκα, µέχρι την 30-06-2012, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές, 
ισοπεδωτής JCB εκσκαφέας κλπ) σύµφωνα µε την αριθµ. 392/07-02-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για τον καθαρισµό του ορεινού επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Νοµού, από καταπτώσεις και χιόνια, µετά τις έκτακτες ανάγκες που 
δηµιουργήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κατά τον µήνα 
Φεβρουάριο 2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία 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. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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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.  

9. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012. 

10. Την αριθ. 392/7-2-2012  (Α∆Α ΒΟΖΓ7Λ9-ΒΕ8) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικών 
Μηχανηµάτων Έργου για τον αποχιονισµό του ορεινού οδικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας από 
1η Φεβρουαρίου 2012 για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων, παγετού, καταπτώσεων 
µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας και την άρση της επικινδυνότητας του ορεινού 
δικτύου, και δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα αντίστοιχα ΜΕ της Π.Ε. Άρτας κάλυπταν ανάγκες 
σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου και υπήρχε ανάγκη άµεσης επέµβασης µετά από 
τηλεφωνικές κλήσεις από το κέντρο Άµεσης ∆ράσης της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1958/07-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50572/1960/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των 
ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε τις συνηµµένες καταστάσεις, 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης και µέχρι του ποσού των 
17.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στην τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση 
για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των 
µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 
και µέχρι του ποσού 17.200,00 € από το έργο «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός και 
συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/649/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτές, 
ισοπεδωτής JCB εκσκαφέας κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
κατωτέρω κατάσταση, και µέχρι του ποσού των € 17.200,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισµό του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου του 
Νοµού, από καταπτώσεις και χιόνια, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τις 
έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κατά τον µήνα Φεβρουάριο 2012, και µέχρι την 
αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της Αστυνοµικής ∆/νσης 
Άρτας και την αριθµ. 392/7-2-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί 
έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικών Μηχανηµάτων Έργου για 
τον αποχιονισµό του ορεινού οδικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας από 1η Φεβρουαρίου 2012 για 
την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων, παγετού, καταπτώσεων µέχρι την αποκατάσταση της 
βατότητας και την άρση της επικινδυνότητας του ορεινού δικτύου, και δεδοµένου ότι τα 
υπάρχοντα αντίστοιχα ΜΕ της Π.Ε. Άρτας κάλυπταν ανάγκες σε άλλα σηµεία του οδικού 
δικτύου και υπήρχε ανάγκη άµεσης επέµβασης µετά από τηλεφωνικές κλήσεις από το κέντρο 
Άµεσης ∆ράσης της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας: 

α/α 
Ονοµατεπών

υµο 
Αρ. κυκλ. Ηµερ/νία Θέση Επέµβασης 

Ώρες  
Εργα- 
σίας 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΡΑΜΠΑΣ 

ΜΕ 49892 02/02/2012 ∆ρόµος Γέφ. Γιακουβάκη - 
Παλαιοκάτουνο –∆ίστρατο 
(καθαρισµός χιονιού 

 
8 1/2 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΡΑΜΠΑΣ 

ΜΕ  49892 03/02/2012 ∆ρόµος ∆ιστρατο - Φτέρη 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
4 1/2 

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ 

ΜΕ 50825 03/02/2012 ∆ρόµος Φτέρη – Γέφυρα Τζαρή 
και  
Γεφ. Κωσταντέλου - Κούνιες 
 (καθαρισµός χιονιού) 

 
 
8 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 114 - 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

ΜΕ 113641 03/02/2012 ∆ρόµος Σκοτωµένο – Ράµια- 
Καλλονή 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
8 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 

ΜΕ 113641 04/02/2012 ∆ρόµος Ράµια – Γέφυρα Τζαρή – 
Σουµέσι  
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
7 

4. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

ΜΕ 95839 01/02/2012 ∆ρόµος διασταύρωση ∆ιασέλου - 
Κάτω Αθαµάνιο  
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
4 

 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

 ΜΕ 95839 02/02/2012 ∆ρόµος Μελάτες - Γωνιά   
(καθαρισµός χιονιού) 

 
    3 

 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

ΜΕ 95839 08/02/2012 ∆ρόµος Γέφυρα Γιακουβάκη - 
Παλαιοκάτουνο 
(άρση καταπτώσεων) 

 
 
3 

5. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 01/02/2012 ∆ρόµος Κιάφα – Πιστιανά - 
Ροδαυγή  
(καθαρισµός χιονιού) 

 
6 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 02/02/2012 ∆ρόµος Πιστιανά – Ροδαυγή - 
∆αφνωτή 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 

10 
 ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΜΕ 50709 03/02/2012 ∆ρόµος Ροδαυγή –∆αφνωτή και 

εντός Ροδαυγής 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 

10 
 ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΜΕ 50709 04/02/2012 ∆ρόµος Πιστιανά –Ροδαυγή –

∆αφνωτή 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
4 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 05/02/2012 Κακολάγκαδο 
(άρση βράχων) 

 
2 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 08/02/2012 ∆αφνωτή 
(άρση κατάπτωσης και τοίχου) 

 
4 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 09/02/2012 ∆αφνωτή 
(άρση κατάπτωσης και βράχων) 

 
3 1/2 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 11/02/2012 ∆ρόµος Πιστιανά –Ροδαυγή - 
∆αφνωτή  
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
7 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 15-02-2012 ∆ρόµος Ροδαυγή – Φανερωµένη 
(καθαρισµός από χιόνια) 

 
7 1/2 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 16-02-2012 ∆ρόµος Ροδαυγή – Φανερωµένη 
(καθαρισµός από χιόνια) 

 
5 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709 17-02-2012 ∆ρόµος Ροδαυγή – Φανερωµένη 
(καθαρισµός από χιόνια) 

 
6 

ΜΕ 40015 17/02/2012 Φόρτωση αλατιού    4 6. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΙΑΣ ΑΤΗ 2321 

(φορτηγό) 
17-02-2012 Μεταφορά αλατιού στο 

Αστροχώρι    4 

7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΜΕ 50892 09/02/2012 ∆ρόµος Άγιος Ιωάννης – 
Τετράκωµο 
(καθαρισµός χιονιού) 

7 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΜΕ 50892 10/02/2012 ∆ρόµος Ταµπούρια – Μεσούντα  
(καθαρισµός χιονιού) 

 
6 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΜΕ 50892 11/02/2012 ∆ρόµος προς Γέφυρα Κονδύλη - 
Μυρόφυλλο 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
5 

8. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 4 
4 

9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 40092 01/02/2012 

∆ρόµος Ξηρόκαµπος – 
Αστροχώρι 
∆ρόµος Αστροχώρι - 
Μεσόπυργος 
(καθαρισµός χιονιού) 

 

10. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 
02/02/2012 

∆ρόµος Καλεντίνη – Αστροχώρι 
– Πηγές – Μεγαλόχαρη  

5 
6 
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11. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 95808 (καθαρισµό χιονιού) 

12. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 

13. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 95808 
03/02/2012 

∆ρόµος Καλεντίνη –Αστροχώρι – 
Πηγές – Μεγαλόχαρη- 
Μεσόπυργος 
(καθαρισµός χιονιού) 

8 
8 

14. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 04/02/2012 ∆ρόµος Καλεντίνη – Ρετσιανά - 
Καστανιά 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
8 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 05/02/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος – 
Αστροχώρι – Πηγές  
(καθαρισµός Βράχων) 

 
 
6 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 07/02/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος – 
Αστροχώρι  
(καθαρισµός χιονιού – αλάτι) 

 
8 

15. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 

16. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 40092 
08/02/2012 

∆ρόµος Ξηρόκαµπος – 
Αστροχώρι  
(καθαρισµός χιονιού – αλάτι) 

4 
4 

17. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 09/02/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος –Κρανιές – 
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
4 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 10/02/2012 ∆ρόµος Τέµπλες – Ξηρόκαµπος - 
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού  

 
 
8 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 12/02/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος – Κρανιές –
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
6 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 14/02/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος – Κρανιές –
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού) 

 
 
4 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 15/02/2012 ∆ρόµος Σταυροβρύση – Ελάτη - 
Καστανιά 
∆ρόµος Αστροχώρι – Πηγές  
(καθαρισµός από πέτρες) 

 
 
 
    8 

18. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 

19. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΕ 40092 
17/02/2012 

∆ρόµος Ξηρόκαµπος – Κρανιές- 
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού) 

    3 
    4 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε Άρτας (Συγκοινωνιακά Νέα Έργα), έτους 2012 «Άρση καταπτώσεων, 
αποχιονισµός και συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» και 
µέχρι του ποσού 17.200,00 €, ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς 
και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε φέτος µετά από το πρωτοφανές κύµα 
κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 116 - 

Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά 
και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την καταβολή από την Π.Ε. Πρέβεζας, εργοδοτικών εισφορών, 
για χρόνο υπηρεσίας που αναγνώρισε ο πρώην υπάλληλος αυτής και νυν 
συνταξιούχος του ΙΚΑ, Τσούτσης Αργύριος του Γεωργίου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
50203/1920/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50271/1924/07-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για « …. 
ποσό 7.411,01 € στον ΚΑΕ 0291 – Ειδ. Φορέα 072 του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας- Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2012, που 
αποτελεί εργοδοτική εισφορά για την αναγνώριση ως συντάξιµου στο ΙΚΑ, του χρόνου 
που διήνυσε στις τάξεις του στρατού ο πρώην υπάλληλός µας και νυν συνταξιούχος του 
ΙΚΑ, Τσούτσης Αργύριος του Γεωργίου, καθώς και του χρόνου απασχόλησής του στον 
ιδιωτικό τοµέα, κατ΄εφαρµογή της µε αρ. 1300/159/2012 συνηµµένης πράξης της 
∆ιεύθυνσης Συντάξεων Προσωπικού ΝΠ∆∆ του ΙΚΑ.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/650/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 7.411,01 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0291 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), για την 
πληρωµή από την Π.Ε. Πρέβεζας, εργοδοτικών εισφορών, για την αναγνώριση ως 
συντάξιµου στο ΙΚΑ, του χρόνου που διήνυσε στις τάξεις του στρατού ο πρώην υπάλληλος 
αυτής και νυν συνταξιούχος του ΙΚΑ, Τσούτσης Αργύριος του Γεωργίου, καθώς και του 
χρόνου απασχόλησής του στον ιδιωτικό τοµέα, κατ΄ εφαρµογή της µε αρ. 1300/159/2012 
Πράξης της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων Προσωπικού ΝΠ∆∆ του ΙΚΑ. 
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο  

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενόψει και των 
βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 47987/1812/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50299/1925/07-
06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της Π. Ε. Πρέβεζας εν όψει των Βουλευτικών 
Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών, ανά 
Κ.Α.Ε., που εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα, συνολικής δαπάνης 10.275,84 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/651/08-06-2012) 
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 Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012, 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 2012, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ 
ΣΜΟΥ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 709,58 

∆απάνη για επισκευή φωτοτυπικού 
µηχανήµατος, για συντήρηση 
εξοπλισµού µηχανοργάνωσης για τις 
υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας και για 
επισκευή κλειδαριών. 

072.1421 

Προµήθεια στολών, 
υφασµάτων και 
συναφών υλικών 
ραφής 

6.000,00 2.500,00 

∆απάνη για προµήθεια στολών για την 
ατοµική προστασία των υπαλλήλων του 
µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, έτους 2012. 

072.1699 
Λοιπές Προµήθειες 
Υλικών 

10.000,00 24,60 
∆απάνη για αγορά DVD RECORDER 
για τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Πρέβεζας 

072.5261 

∆ιάφορες δαπάνες 
για τη διενέργεια 
βουλευτικών, 
κοινοτικών, 
δηµοτικών εκλογών 

7.000,00 7.000,00 

∆απάνη για προµήθεια εκλογικού 
προγράµµατος, συντήρηση 
φωτοτυπικού µηχανήµατος, προµήθεια 
σφραγίδων, µελανών, γραφικής ύλης και 
λοιπού εκλογικού υλικού για τις 
Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012. 

291.0823 Ταχυδροµικά 2.000,00 41,66 
∆απάνη για ταχυδροµικά έξοδα της 
∆/νσης Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 30.000,00 10.275,84   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση των αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/540/21-05-2012 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 µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 38.550,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
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Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 43574/1635/17-05-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε µία ηµερήσια οικονοµική 
εφηµερίδα των Αθηνών και σε µία τοπική. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
50503/1925/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50578/1961/07-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, τα αριθµ. Ι/05-06-
2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος 
και εισηγείται την έγκρισή τους.  

Στα αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 
   ∆ιεξαγωγής  πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την  αριθµ. 
45639/1709/ 23-05-2012 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών 
ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Ν. Πρέβεζας». 

 
Στην Πρέβεζα σήµερα στις 05-06-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω 

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

προσφορών και εισήγησης για την ανάθεσή του, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/67/20-
1-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαµε σε 
συνεδρίαση στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις υποβληθείσες προσφορές, προβήκαµε 
στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και καταγράψαµε αυτά στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

SYNGENTA HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε. BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 
 Αριθµ: 18273 / 30-05-12 
Ποσού:  700,00  € 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 ALPHA BANK 
 Αριθµ: GRZ076570/29 -05-
12 
 Ποσού:  2.000,00  €  ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 

 Αριθµ: 18274 / 30-05-12 
Ποσού:  1.300,00  € 

2 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

3 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΓΚ. 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 123 - 

Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συµµετέχοντες 
κατέθεσαν  τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 

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 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. 

Β)  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. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει όπως γίνουν αποδεκτές µε βάση τα 

δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων: 

1.  SYNGENTA HELLAS  Α.Ε.Β.Ε. 
2.  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

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

υποβάλλεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού  για τις περαιτέρω ενέργειες.…...». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  ΙΙ 
   ∆ιεξαγωγής πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την  αριθµ. 
45639/1709/ 23-05-2012 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών 
ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Ν. Πρέβεζας». 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 07-06-2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., οι 
παρακάτω αναγραφόµενοι, αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, 
αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, πρόεδρος της επιτροπής, 
2) Χριστοδούλου Φωτεινή, τακτικό µέλος της επιτροπής,  
3) Γεωργίου Χαρίλαος, τακτικό µέλος της επιτροπής, 

συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε 
Πρέβεζας, προκειµένου να προβούµε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών του 
διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο 
Ν. Πρέβεζας» και καταγράψαµε αυτές ως κατωτέρω: 
 

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) 

1 

SYNGENTA 

HELLAS  

Α.Ε.Β.Ε. 

320 λίτρα εντοµοκτόνου  

µε δραστική ουσία:   

l-cyhalothrin 10,05% β/ο 
SC   

64,80 € 20.736,00 € 
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768  λίτρα  εντοµοκτόνου µε 
δραστική ουσία:  

alpha-cypermethrin 10% β/ο 
SC 

27,80 € 21.350,40 € 

2 BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε. 

2.000  λίτρα εντοµοκτόνου  
µε δραστική ουσία:  

dimethoate, 40 EC 

6,15 € 12.300,00 € 

 
Από την αξιολόγηση των ανωτέρω υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών και αφού 

ελήφθησαν υπόψη: 

• Το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της αρ. 3/2012 διακήρυξης (Αντικείµενο του έργου), στο οποίο 
αναφέρονται οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. 

• Το άρθρο 3 παρ. Ι της αρ. 3/2012  διακήρυξης (Προϋπολογισµός-
χρηµατοδότηση), στο οποίο αναφέρεται η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά είδος, 
για την υλοποίηση της προµήθειας. 

• Η µε αρ. 284/4131/2012/13-03-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2012». 

• Το άρθρο 13 παρ.5 της αρ. 3/2012 διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο «οι 
προσφερόµενες τιµές ανά λίτρο σκευάσµατος, δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες 
από τις οριζόµενες στην αρ. 284/4131/2012/13-03-2012 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσφορές που δεν τηρούν τον εν λόγω 
όρο απορρίπτονται ως απαράδεκτες». 

• Οι διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007.  

Προκύπτουν τα εξής: 

1.  Ως προς την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστική ουσία alpha-
cypermethrin   και  l-cyhalothrin (CS) , τα οποία ζητώνται εναλλακτικά από τη διακήρυξη, 
µειοδότρια εταιρεία αναδεικνύεται η SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή προσφοράς 
20.736,00 €, χωρίς ΦΠΑ, για την προµήθεια 320 λίτρων εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία 
l-cyhalothrin CS, έναντι της αντίστοιχης προσφοράς της εταιρείας  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
ποσού 21.350,40 €, χωρίς ΦΠΑ, για την προµήθεια 768  λίτρα  εντοµοκτόνου µε δραστική 
ουσία alpha-cypermethrin SC. 

2.  Ως προς την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC , υποβλήθηκε µόνο µία οικονοµική προσφορά από την εταιρεία BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., µε τιµή 6,15 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφερόµενη τιµή, 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη οριζόµενη στην αρ. 284/4131/2012/13-03-2012 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ως εκ τούτου 
παραβιάζεται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 13 παρ. 5 όρος της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται: 

Α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού 
µειοδότη για την προµήθεια 320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία l-
cyhalothrin CS, της µειοδότριας εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή 
προσφοράς 20.736,00 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την έγκριση σύναψης της σχετικής 
σύµβασης. 

 Β. 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. 

Γ. Την επανάληψη του διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και 
ειδικότερα για την προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC. 
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής 
και υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες……. ».  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/652/08-06-2012) 

Έγκριση των αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικών 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/05-06-2012 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας» σύµφωνα µε το οποίο, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 7), η 
Επιτροπή, µετά το έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, 
και των φακέλων των τεχνικών προσφορών τους, εισηγείται όπως γίνουν αποδεκτές µε βάση 
τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων 1)  SYNGENTA HELLAS  Α.Ε.Β.Ε. και 2) BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 7), η Επιτροπή εισηγείται: α) Την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 
320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία l-cyhalothrin CS, της µειοδότριας 
εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή προσφοράς 20.736,00 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς 
και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. β) 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. Γ) Την επανάληψη του 
διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την 
προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

Α. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας», σύµφωνα µε τα ανωτέρω αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, για την προµήθεια 320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε 
δραστική ουσία l-cyhalothrin CS, στην εταιρεία µε την επωνυµία SYNGENTA HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε., η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της 
προσφορά ήταν πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει, όπως 
προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά είναι η χαµηλότερη, 
ήτοι ποσό 20.736,00 € χωρίς ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., για την προµήθεια 320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου 
µε δραστική ουσία l-cyhalothrin CS, µε τιµή προσφοράς 20.736,00 € χωρίς ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643). 

Β. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την οικονοµική προσφορά της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC, 
µε τιµή 6,15 € ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. ΙΙ/07-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η εν λόγω προσφερόµενη τιµή, 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη οριζόµενη στην αρ. 284/4131/2012/13-03-2012 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ως εκ τούτου παραβιάζεται ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 13 παρ. 5 όρος της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

− Εγκρίνει την επανάληψη, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού Π.Ε. Πρέβεζας 
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µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας», κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την 
προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  457.900,00 € 
µε τον Φ.Π.Α.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. 
έργου 2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού  457.900,00 € 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. 50278/4921/07-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50587/1962/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48133/4765/30-05-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου (τεχνική 
περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008), προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Π.Η. βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αρ. πρωτ. 120093/06-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  µε το οποίο διατυπώνει 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την εξής παρατήρηση: «Το θέµα της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων, πρέπει να είναι υπόθεση της Πολιτείας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Η 
αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να µην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να µην 
σπαταλώνται πόροι». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/653/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 457.900,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
50278/4921/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την 
αρ. 48133/4765/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου 
(τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120093/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε 
την οποία θα προκηρυχθεί. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 129 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  
599.800,00 € µε τον Φ.Π.Α.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. 
έργου 2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού 599.800,00 € 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. 50281/4923/07-06-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50590/1963/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48142/4769/30-05-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου (τεχνική 
περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008), προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Π.Η. βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αρ. πρωτ. 120092/06-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  µε το οποίο διατυπώνει 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την εξής παρατήρηση: «Το θέµα της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων, πρέπει να είναι υπόθεση της Πολιτείας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Η 
αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να µην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να µην 
σπαταλώνται πόροι».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/654/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 599.800,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
50281/4923/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την 
αρ. 48142/4769/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου 
(τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120092/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε 
την οποία θα προκηρυχθεί. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  
515.550,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. 
έργου 2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού 515.550,00 € 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. 50286/4924/07-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50592/1964/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48143/4770/30-05-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου (τεχνική 
περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008), προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Π.Η. βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αρ. πρωτ. 120095/06-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  µε το οποίο διατυπώνει 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την εξής παρατήρηση: «Το θέµα της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων, πρέπει να είναι υπόθεση της Πολιτείας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Η 
αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να µην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να µην 
σπαταλώνται πόροι».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/655/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 515.550,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
50286/4924/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την 
αρ. 48143/4770/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου 
(τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120095/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε 
την οποία θα προκηρυχθεί. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. 
Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 762.200,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. 
έργου 2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας 
και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού 762.200,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 50288/4925/07-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50595/1965/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48136/4766/30-05-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου (τεχνική 
περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008), προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Π.Η. βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αρ. πρωτ. 120094/06-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  µε το οποίο διατυπώνει 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την εξής παρατήρηση: «Το θέµα της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων, πρέπει να είναι υπόθεση της Πολιτείας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Η 
αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να µην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να µην 
σπαταλώνται πόροι».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/656/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 762.200,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 50288/4925/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα 
εγκεκριµένα, µε  την αρ. 48136/4766/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά 
τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- 
έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120094/06-06-2012 
έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και 
τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  598.400,00 € µε τον 
Φ.Π.Α.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. 
έργου 2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., 
στην οποία περιλαµβάνεται και το υποέργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 598.400,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 50289/4926/07-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50596/1966/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48140/4768/30-05-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου (τεχνική 
περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, το οποίο είναι 
σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 23/2008), προκειµένου ο 
διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./ Π.Η. βάσει και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αρ. πρωτ. 120096/06-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  µε το οποίο διατυπώνει 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την εξής παρατήρηση: «Το θέµα της υγειονοµικής ταφής των 
απορριµµάτων, πρέπει να είναι υπόθεση της Πολιτείας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Η 
αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να µην επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, να προστατεύεται η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να µην 
σπαταλώνται πόροι».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/657/08-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 598.400,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
50289/4926/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την 
αρ. 48140/4768/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου 
(τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120096/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε 
την οποία θα προκηρυχθεί. 

− 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση του αριθµ. 1/06-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου (προµήθεια) της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών» και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 
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7. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», µε προϋπολογισµό € 37.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

9. Την αριθµ. 14/527/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
50390/3953/07-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50463/1931/07-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το πρακτικό της 
επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
στο αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των διαφόρων ζηµιών και εισηγείται την κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του παραπάνω διαγωνισµού. 

Στο ως άνω, από 06-06-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδρίασης της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ηλεκτρολογικού 
υλικού στο αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για 
την αποκατάσταση των διαφόρων ζηµιών. 

Στα Ιωάννινα σήµερα, την 06η του µηνός Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄ αριθµ. 14/527/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των διαφόρων ζηµιών. 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:  
1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως Πρόεδρος, 
2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. και 
3. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, Π.Ε. Περιβάλλοντος. 
 Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού στο αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των διαφόρων ζηµιών. 
Η επιτροπή έως και τη 10.00 π.µ., καταληκτική ώρα επίδοσης των προσφορών, δέχτηκε τις 
προσφορές των : 

1.ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

2. ΚΡΑΨΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και τον έλεγχο 
της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον οποίο, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω 
συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη σχετική 
ανακοίνωση, εποµένως γίνονται δεκτές. 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς των 
υποψήφιων αναδόχων και στη συνέχεια, αφού µονογράφησαν οι φάκελοι, τα δικαιολογητικά και οι 
οικονοµικές προσφορές, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσφερόµενες τιµές, ήτοι 29.780,49 €, για 
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τον κ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ (ποσοστό έκπτωσης 1%) και 30.081,30 €, για τον κ. ΚΡΑΨΗ 
ΚΩΝ/ΝΟ (ποσοστό έκπτωσης 0%), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%). 
Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε, οµόφωνα, να εισηγηθεί, στην αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου, την κατακύρωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού στο αντλιοστάσιο 
του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των 
διαφόρων ζηµιών, στον ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και στην τιµή των 29.780,49 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/658/08-06-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 118/2007, για την υλοποίηση του έργου 
(προµήθεια) του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας 
Φιλιατών», και προϋπολογισµό € 37.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 10), η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισµού, στον ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και στην τιµή των 29.780,49 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις Π.∆. 118/2007, για την υλοποίηση του έργου (προµήθεια) της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», µε προϋπολογισµό € 
37.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το ανωτέρω από 06-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του, στον ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή µε ποσοστό έκπτωσης 1%, ήτοι 
ποσό 29.780,49 € µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για την προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για το αντλιοστάσιο του Τ.Ο.Ε.Β. Ελαίας Φιλιατών, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
(προµήθεια) «Αποκατάσταση ζηµιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών», που 
χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε προϋπολογισµό € 37.000,00 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 140 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-
06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-05-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», 
προϋπολογισµού  € 14.900.000,00  µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 4795/12-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε το έργο 
του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 355494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013». 

7. Την αριθµ. 9/285/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» 
µε κωδικό ΟΠΣ 355494, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
23306/2390/21-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 69530/7037/03-10-2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και βάσει του αρ. πρωτ. 47/27-01-2012 έγγραφου της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
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Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου και της αριθµ. 2/29/08-03-2012 (Θέµα 12ο) οµόφωνης 
γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση της διακήρυξης 
διεθνούς διαγωνισµού του παραπάνω έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 14/572/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής.  

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που διενεργήθηκε την 29-05-2012 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
50280/4922/07-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 50314/1962/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας 
αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή 
των επιµέρους προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης οµάδων εργασιών στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκε ότι αυτά έχουν καλώς, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη 
την Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
8.355.356,97 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 33,70%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/659/08-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 29-05-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας – Ζωοδόχος – Γραµµένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος - Λύγγος», προϋπολογισµού  
€ 14.900.000,00  µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία 
– Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 355494, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 8.355.356,97 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 
33,70% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΕ», 
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 
(33,70%) είναι συµφέρουσα και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
9/285/23-03-2012 και 14/572/21-05-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος 
κατέθεσε την πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα 
οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή. 

............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Θεοφάνη Τενόπουλου, ∆ηµητρίου Σπυρίδωνος και Γεωργίου Ρίζου στη 
Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση 
επιµορφωτικού σεµιναρίου εκπαίδευσης ελεγκτών µετρικών οργάνων, του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 13 & 14 
Ιουνίου 2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 2032/07-07-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50450/1929/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Θεοφάνη Τενόπουλου, ∆ηµητρίου Σπυρίδωνος και Γεωργίου Ρίζου στη Θεσσαλονίκη, για 
την παρακολούθηση επιµορφωτικού σεµιναρίου εκπαίδευσης ελεγκτών µετρικών 
οργάνων, του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2012. 

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

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 143 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/660/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεοφάνη Τενόπουλου, ∆ηµητρίου Σπυρίδωνος και Γεωργίου 
Ρίζου στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση επιµορφωτικού σεµιναρίου εκπαίδευσης 
ελεγκτών µετρικών οργάνων, του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης, που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού 390,00 
€ (130,00 Χ 3) για έξοδα µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 02.01.350.0711.01 
του προϋπολογισµού έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Αγώνα ∆ρόµου 
«∆ιάβα Τζουµέρκων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 50420/359/07-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50545/1959/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση 
του Αγώνα ∆ρόµου «∆ιάβα Τζουµέρκων» η οποία θα πραγµατοποιηθεί στους ∆ήµους 
Βορείων και Κεντρικών Τζουµέρκων, στις 10 Ιουνίου 2012 καθώς και τη δαπάνη ποσού € 
500,00 για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής που περιλαµβάνει έκδοση 
έντυπου υλικού κ.α.. Είναι µια φιλόδοξη προσπάθεια να καθιερωθεί η συγκεκριµένη 
διοργάνωση ως αθλητικό γεγονός ευρείας απήχησης µε διεθνείς συµµετοχές και να 
συνδυαστεί ο αθλητισµός, ο εθελοντισµός και το ευ αγωνίζεσθε µε το µοναδικό 
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περιβάλλον, που είναι γεµάτο ιστορικά µνηµεία. Ο αγώνας θα έχει το δικό του διαδικτυακό 
ιστότοπο και µε στόχο την προβολή ολόκληρης της περιοχής. Με τη συµµετοχή της στην 
εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της έµπρακτα για 
την ανάδειξη και προβολή του τόπου µας, µέσα από δράσεις οι οποίες προωθούν, τις 
µορφές του ήπιου τουρισµού, κυρίως µέσω του αθλητισµού και αναδεικνύουν τις φυσικές 
οµορφιές της περιοχής, µε αποτέλεσµα την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. 
Επιπλέον, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες της Ένωσης Αθλητικών Σωµατείων ΣΕΓΑΣ 
Ηπείρου, που συµβάλλουν στην καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους σε όλες τις ηλικίες, 
µε δεδοµένη την αναπτυξιακή διάσταση του Αθλητισµού 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/661/08-06-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του Αγώνα ∆ρόµου «∆ιάβα 
Τζουµέρκων», που θα πραγµατοποιηθεί στους ∆ήµους Βορείων και Κεντρικών Τζουµέρκων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στις 10 Ιουνίου 2012.  

Ο αγώνας θα ξεκινήσει από το χωριό Αθαµάνιο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και θα 
καταλήξει στο ιστορικό Συρράκο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων. Στην πορεία του θα 
περάσει από πολλά ιστορικά µνηµεία και αξιοθέατα της περιοχής, γιατί πρωτίστως ο αγώνας 
αυτός είναι αναπτυξιακός µε στόχο απώτερο να καθιερωθεί ως θεσµός και να δώσει πνοή 
στην προσπάθεια για ανάπτυξη της πανέµορφης περιοχής των Τζουµέρκων. 

Είναι µια φιλόδοξη προσπάθεια να καθιερωθεί η συγκεκριµένη διοργάνωση ως αθλητικό 
γεγονός ευρείας απήχησης µε διεθνείς συµµετοχές και να συνδυαστεί ο αθλητισµός, ο 
εθελοντισµός και το ευ αγωνίζεσθε µε το µοναδικό περιβάλλον, που είναι γεµάτο ιστορικά 
µνηµεία. Ο αγώνας θα έχει το δικό του διαδικτυακό ιστότοπο και µε στόχο την προβολή 
ολόκληρης της περιοχής.  

Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της έµπρακτα για την ανάδειξη και προβολή του τόπου µας, µέσα από δράσεις οι 
οποίες προωθούν, τις µορφές του ήπιου τουρισµού, κυρίως µέσω του αθλητισµού και 
αναδεικνύουν τις φυσικές οµορφιές της περιοχής, µε αποτέλεσµα την προσέλκυση 
περισσότερων επισκεπτών. Επιπλέον, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες της Ένωσης 
Αθλητικών Σωµατείων ΣΕΓΑΣ Ηπείρου, που συµβάλλουν στην καλλιέργεια του αθλητικού 
ιδεώδους σε όλες τις ηλικίες, µε δεδοµένη την αναπτυξιακή διάσταση του Αθλητισµού.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, η οποία περιλαµβάνει έκδοση 
έντυπου υλικού κ.α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012, Ειδ. Φορέας: 072, ΚΑΕ: 0845. 
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ 
(08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 17ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49892/2142/06-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50032/1898/06-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και την 
επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/662/08-06-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
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): 
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Α/Α ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 5211 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 264,45 

2 5189 
ΦΡΕΖΑ-
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΖΑΣ 1845 

3 9132 ΦΟΡΤΗΓΟ 1Τ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. -ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 227,55 

4 5028 ΤΖΙΠ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ-ΜΗΧΑΝΗΣ-ΓΕΝ 
ΣΕΡΒΙΣ 

959,40 

5 5029 ΤΖΙΠ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-∆ΙΣΚΟΣ-ΣΕΡΒΙΣ 528,90 

6 9178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧ-ΑΝΤ/ΣΗ ΙΜΑΝΤΑΣ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

424,35 

7 2935 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΣΥΣΤ. 
ΨΥΞΗΣ 

424,35 

8 9094 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ 492,00 
9 2004 ΣΚΑΦΟΣ ΠΡΟΠΕΛΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 1.291,50 

10 5189 ΕΚΧΙΟΝ ΦΡΕΖΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΖΑΣ 2.460,00 

11 5203 ΕΚΧΙΟΝ ΦΡΕΖΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 947,10 

12 5165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ-ΚΟΥΒΑΣ 4.403,40 
13 9492 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 175*70*14 565,80 

14 5186 ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ-ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 
ΚΛΠ 

799,50 

15 5186 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΝΑ 141,45 
16 9094 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ 984,00 
17 5028 ΤΖΙΠ  4 ΛΑΣΤΙΧΑ 738,00 

18 5186 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΠΡΕΥ-ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ 799,50 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.296,25 
 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 18ο 

Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό της Εθνικής και Επαρχιακής οδού από θάµνους-
κλαδιά - χόρτα κλπ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 50649/2212/07-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50656/1967/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό Εθνικής και Επαρχιακής 
οδού από θάµνους και κλαδιά δένδρων-χόρτα κλπ προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω 
κακής ορατότητας, λόγω κάλυψης των πινακίδων σήµανσης και των στηθαίων. Η  δαπάνη 
θα γίνει µε συλλογή προσφορών (τιµή ανά χιλιόµετρο) από την ∆/νση Οικονοµικού Τµήµα 
Προµηθειών και θα ανέλθει στο ποσό των 20.000 ευρώ  µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου "Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, 
συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 16/663/08-06-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση, µε τη διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε 
τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών για τον καθαρισµό 
Εθνικής και Επαρχιακών οδών της Περιφέρειας Ηπείρου, από θάµνους και κλαδιά δένδρων-
χόρτα κλπ, προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω κακής ορατότητας, λόγω κάλυψης των 
πινακίδων σήµανσης και των στηθαίων, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
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). 
.................................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική προβολή (καταχώρηση µακέτας) 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1086/08-06-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50659/1968/07-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 
1.845,00 ευρώ για την καταχώρηση ειδικής διαφηµιστικής µακέτας στην εφηµερίδα   
EXPRESS, στα πλαίσια προβολής και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη δαπάνη, µε τις 
παρατηρήσεις που έχουν κατά καιρούς καταθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή, σε 
συζήτηση αντίστοιχων θεµάτων. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/664/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.845,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικού έτους 2012 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (έργο: 
τουριστική προβολή Π.Ε. Πρέβεζας), για την καταχώρηση ειδικής διαφηµιστικής µακέτας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στην εφηµερίδα EXPRESS, στα πλαίσια προβολής και 
ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-
06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κατέρης 
Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 715/08-
06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50861/1969/08-08-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και συµµετοχής σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Είχαµε ζητήσει να καταθέσει 
η Π.Ε. Πρέβεζας µια συγκεκριµένη και συνολική πρόταση για τις πολιτιστικές δράσεις του 
τρέχοντος έτους, µε δεδοµένη την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς που επιχορηγήθηκαν 
διάφορες πολιτιστικές δράσεις και στα πλαίσια ενός ουσιαστικού απολογισµού, ώστε να 
καταλήξουµε ποιες επιλέγονται και ποιες όχι, ή ποιες νέες θα επιχορηγηθούν. Όλα αυτά µε 
την έννοια του απολογισµού, δηλ. της ουσιαστικής παρέµβασης ως αυτοδιοίκηση, στα 
πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της περιοχής». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/665/08-06-2012) 
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Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
καθώς και τη συµµετοχή της στη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων σε 
συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, 
οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 
(έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012») ως 
εξής:  

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της 
Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής και των Μουσικών, η οποία µένοντας πιστή στο καθιερωµένο 
ραντεβού της µε το κοινό, όπως πάντα δωρεάν και στο γνωστό σηµείο: τους δρόµους και τις 
πλατείες δεκάδων πόλεων σε όλη την Ελλάδα, θα πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχή της 
Πρέβεζας, της Φιλιππιάδας και της φωτογραφικής οµάδας ΚΑ∆ΡΩ, δίνοντας το παρόν µουσικά 
και καλλιτεχνικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, στις 20 Ιουνίου 2012 ηµέρα Τετάρτη, στην κεντρική 
πλατεία Φιλιππιάδας και το Σαββατοκύριακο στην Πρέβεζα, µε ελεύθερη είσοδο. 

Οι εκδηλώσεις είναι ευρείας απήχησης γιατί απευθύνονται σε ευρύ κοινό, γίνονται σε κεντρικά 
σηµεία µε ελεύθερη είσοδο και οι µουσικοί που παίζουν καλύπτουν ευρύ φάσµα στο χώρο της 
µουσικής. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να προάγουν τη µουσική και τον πολιτισµό δίνοντας 
βήµα σε συγκροτήµατα ερασιτεχνικά και µη προκειµένου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους  στο 
κοινό. Καλλιεργούν τη µουσική παιδεία εντρυφώντας σε διαφορετικές µουσικές από έντεχνο 
ελληνικό σε ροκ, ποπ, τζαζ και ψυχαγωγούν τους θεατές – ακροατές. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.870,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, εκτυπώσεις, 
φιλοξενία, µεταφορά, πατάρι, καθίσµατα και λοιπές δαπάνες. 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την  καλλιτεχνική 
επιµέλεια του  Συνδέσµου Συρρακιωτών Φιλιππιάδας και Κάµπου, βραδιάς παραδοσιακής 
µουσικής, στις 22 Ιουνίου 2012, που περιλαµβάνει ζωντανή παραδοσιακή µουσική και χορούς 
από τα χορευτικά συγκροτήµατα του Συνδέσµου και θα είναι ελεύθερη στο κοινό, είναι δε ευρείας 
απήχησης, δεδοµένου ότι απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Φιλιππιάδας και της 
ευρύτερης περιοχής. 

Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Ο ρυθµός, το 
ύφος, η µουσική, τα τραγούδια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα στοιχεία 
συνδεόταν άµεσα µε την καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές 
αντιλήψεις, την γεωγραφική θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια 
και ο παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν την εθνική µας παράδοση και ταυτόχρονα 
εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.   Οι 
εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, 
την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο 
βρίσκονται στην περιοχή.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και αµοιβή ορχήστρας 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του 
Συλλόγου Γυναικών Πάργας, τη γιορτή του Αι Γιάννη, στις 23 Ιουνίου 2012 στην Πάργα, σε µια 
προσπάθεια στήριξης της λαϊκής παράδοσης και των εθίµων του τόπου µας. Η γιορτή 
ζωντανεύει τις «Λαµπατίνες» (φωτιές) που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης και στις οποίες 
καίγονται τα στεφάνια της Πρωτοµαγιάς. Η βραδιά καταλήγει µε παραδοσιακά τραγούδια και 
χορούς από πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, είναι δε ευρείας απήχησης, καθώς η πόλη 
είναι γεµάτη από τουρίστες ντόπιους και ξένους. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής για τους παρακάτω 
λόγους: 1. Συµβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναβιώνοντας ένα παλιό 
έθιµο και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και 2. Ενισχύει την πολιτιστική δηµιουργία δίνοντας 
την ευκαιρία σε ερασιτεχνικά σχήµατα να παρουσιάσουν το έργο τους (η ορχήστρα, τα χορευτικά 
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συγκροτήµατα). Από κοινωνικής άποψης παρέχεται ψυχαγωγία στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες µιας περιοχής µε έντονο το τουριστικό στοιχείο. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για αµοιβή ορχήστρας. 

∆. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σύµφωνα µε το 
πρόγραµµά της για πολιτιστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτειά της, και σε συνεργασία µε το 
Μορφωτικό Σύλλογο Αγ. Γεωργίου Φιλιππιάδας, εκδήλωσης ευρείας απήχησης, µε τη χορωδία 
του συλλόγου µε συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 
2012 στον Αγ. Γεώργιο Φιλιππιάδας, µε είσοδο ελεύθερη για το κοινό. 

Η εκδήλωση έχει στόχο να ενισχύσει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου 
µας και να τονώσει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και ηχητική κάλυψη. 

Ε. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση από Αθλητικό 
Γυµναστικό Όµιλο Φιλιππιάδας (Α.Γ.Ο.Φ.) του 5ου Πανελλαδικού Πρωταθλήµατος Τένις, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Φιλιππιάδα από τις 23 έως 29 Ιουνίου 2012 και συγκεκριµένα οι 
κατηγορίες για Αγόρια – Κορίτσια 14 & 16 ετών. Το Πρωτάθληµα είναι βαθµολογούµενο, θα έχει 
διάρκεια έξι (6) ηµέρες, ενώ η συµµετοχή προβλέπεται να ξεπεράσει τους 300 αθλητές.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη γιατί η συγκεκριµένη εκδήλωση 
εντάσσεται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και 
δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Το συγκεκριµένο άθληµα 
καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η 
συναδελφικότητα. Στα πλαίσια της διοργάνωσης αναµένεται να επισκεφτούν την περιοχή 
αθλητές, προπονητές, αθλητικοί παράγοντες και συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Στην περίοδο κρίσης που διανύουµε αυτό αναµένεται να 
τονώσει την αγορά της πόλης. Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί εκδήλωση ευρείας 
απήχησης και σηµασίας αφού στρέφει τα φώτα της δηµοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα 
στην Ήπειρο. Συνήθως καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός που συντελεί  στην προβολή 
και προώθηση της περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη από την Π.Ε. Πρέβεζας κάποιων 
παρεπόµενων δαπανών της διοργάνωσης και συγκριµένα την αγορά µπαλών τένις  (θα 
χρειαστούν τουλάχιστον 400 µπαλάκια για τη διεξαγωγή των αγώνων) και την αγορά κυπέλων 
και αναµνηστικών µεταλλίων. 
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή», αναδόχου 
εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 31-08-2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 48887/4820/08-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 51158/1970/08-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-08-2012 µε δικαίωµα αναθεώρησης, λόγω του 
ότι προσφάτως εκκενώθηκε ο χώρος από τους Αθίγγανους και εκκρεµεί η σύνταξη και 
έγκριση του 3ου ΑΠΕ καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι 
µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 90% των εργασιών και ειεηγείται την έγκριση της 
παράτασης προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών, µέχρι την 31-08-2012 µε αναθεώρηση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/666/08-06-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 28-05-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, βάσει και της 
αριθµ. πρωτ. 2203/30-05-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας  περαίωσης 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του έργου του Ε.Π. 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 24/668/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η υλοποίηση των δράσεων του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο 
οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να γίνει µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο 
του Προγράµµατος τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης και Β) 
εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου και Ερευνητή σε θέµατα 
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παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και 
των Τεχνικών του ανωτέρω έργου. 

7. Την αριθµ. 2/36/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και των 
Τεχνικών του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac». 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51258/2072/08-06-2012  
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51266/973/08-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

« …. Το Ε.Π.Culture µε τίτλο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac 
εγκρίθηκε  το 2010 και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων συµµετείχε στην υποβολή πρότασης  
µε εταίρους από τις χώρες της Ισπανίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Εσθονίας και της Πορτογαλίας 

    ∆ράσεις του έργου είναι: 
Ι.Συντονισµός:  Επιτροπές Καθοδήγησης 
II. Έρευνα για την Ιστορία των Ευρωπαϊκών ηµερολογίων και την πρόβλεψη του καιρού 
III. Συνεργασία: 
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Γραπτές  Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού  
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Προφορικές Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού. 
- CultRural Φεστιβάλ   (Το φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Ιωαννίνων) 
- Τελικό συνέδριο 
IV. διάδοση: 
- Εικονικό 3D αλµανάκ (website) 
- Εκθέσεις και εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
- Υλικό δηµοσιότητας (DVD και φυλλάδια) 
  Η υλοποίηση των δράσεων του έργου γίνεται σύµφωνα µε την  απόφαση 24/668/1-9-2011 της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 
Η υλοποίηση των δράσεων IV διάδοση απαιτεί µία σειρά εκτυπώσεων για την παραγωγή του υλικού 
δηµοσιότητας όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος : 
…………………………… 
Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε 
 Την  παραγωγή των παραπάνω υλικών, ύψους δαπάνης 9.500€ να ανατεθεί  στον Παντελή 
Κωστούλα του Γρηγορίου µε το επιτήδευµα Γραφικές τέχνες ….. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/667/08-06-2012) 

Για την υλοποίηση της ∆ράσης «IV. ∆ιάδοση» του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο οποίο 
συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, και η οποία γίνεται, σύµφωνα µε την αριθµ. 24/668/01-09-
2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για την παραγωγή του υλικού δηµοσιότητας για την 
υλοποίηση της ως άνω ∆ράσης, στον Παντελή Κωστούλα του Γρηγορίου, µε το επιτήδευµα 
Γραφικές Τέχνες, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 9.500,00 όπως 
προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η παραγωγή, η επικοινωνία, οι δαπάνες διάδοσης και οι δαπάνες της εκµετάλλευσης  
DVD 0 
web site 0 

Posters 3000 

Logo 0 

παραγωγή 
  

flyers 3000 

Μετάφραση   2000 

Κόστος διανοµής   500 
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Κόστος διάδοσης  public 
publicity 1000 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9500 

 

Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Παντελή Κωστούλα του Γρηγορίου, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα 
όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτή. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
24/668/01-09-2011 και 2/36/20-01-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι διαφωνεί κατ’ ουσία στη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
συγκεκριµένο διακρατικό Πρόγραµµα της Ε.Ε., επειδή δεν εξυπηρετεί καµία ουσιαστική 
ανάγκη των αγροτών. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 160 - 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 23ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, για τη 
συµµετοχή τους στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (RASSF)-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  
από 13 έως 15-06-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 2104 & 2105/08-06-2012 
έγγραφα, συνηµµένα µε τα αρ. πρωτ. 51264/1971 και 51265/1972/08-06-2012 αντίστοιχα 
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Ιωάννας Τσιούρη και Χρήστου Ματακούλη, για τη συµµετοχή τους στο σεµινάριο του 
ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ (RASSF)-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 13 έως 15-
06-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

ΑΔΑ: Β4Λ07Λ9-ΤΛΥ



 - 161 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/668/08-06-2012) 

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ιωάννας Τσιούρη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (RASSF)-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη,  από 13 έως 15-06-2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 350,00 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου (µετακίνηση µε ΙΧ 
επιβατηγό αυτοκίνητο, διαµονή, αποζηµίωση εκτός έδρας) η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 291 
ΚΑΕ 5244.  

Α. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή του στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (RASSF)-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από 13 έως 15-06-2012, καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 350,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω 
υπαλλήλου (µετακίνηση µε ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, διαµονή, αποζηµίωση εκτός έδρας) η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 291 ΚΑΕ 5244.  
...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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