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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/30-05-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 
2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
50088/1766/28-05-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-
05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

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

1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-R 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», µέχρι την 31-07-2013. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, 
µέχρι την 30-12-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες - Όρια νοµού», αναδόχου  Κωνσταντίνου 
Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 07-09-2013. 
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4. Ανάδειξη οριστικού µειοδότη 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. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά - Μπάφρα», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1α Επαρχιακή οδός», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού προς ∆αφνούλα», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Έλαφου», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά – 
Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Έγκριση κατανοµής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασµοί (Αποζηµιώσεις Ηρτηµένης 
Εσοδείας)» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2013.  

11. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 και τίτλο «Προµήθεια 
θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού» και κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου 
ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης», προϋπολογισµού € 
24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια πυκνωτών διόρθωσης 
συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντος-Γλυκής», προϋπολογισµού € 4.920,00 
µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

14. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Ευτυχίας Μπούµπα, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Αναστασίας Μάνη και Κων/νου 
Χριστοδούλου, στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – 
Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 28 
Μαΐου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Χρήστου Παππά, στο Σαράγιεβο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, από 26 έως 
29-05-2013, για τη συµµετοχή τους στο ∆ιεθνές Σεµινάριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο “AdriGov”, στο οποίο η 
Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βασιλικής 
Μαντζίλα, στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 19-06-2013 για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο που 
διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό 
παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

17. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
∆ηµητρίου Αναγνώστου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013 για τη συµµετοχή του στη 
Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων /  Τµ. Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε θέµα την εξέταση αιτήσεων 
θεραπείας. 
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18. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, διευρυµένης σύσκεψης, υπό την προεδρία του 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών 
πυρκαγιών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη δηµιουργία και τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο αεροδρόµιο των Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Έκθεση Ελληνικών Τουριστικών 
Προορισµών & Παράδοσης. 

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

22. Έγκριση µίσθωσης γερανού, προκειµένου να γίνει η µετεγκατάσταση (φόρτωση-εκφόρτωση) των 
µηχανηµάτων-οχηµάτων βαρέου τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου (για παραπέρα επισκευή τους) 
από το χώρο του πρώην Νοµαρχιακού Ταµείου (περιοχή Καρδαµίτσια Ιωαννίνων) στο χώρο της 
πρώην ∆ΕΣΕ (περιοχή αεροδροµίου).   

23. Απόφαση επί της από 17-05-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία 
Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 4ου ΑΠΕ του έργου. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 30-06-2013. 

25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες-Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ.   

26. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της είτε όχι, 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2013. 

27. Έγκριση µη άσκησης ενδίκων µέσων κατά της αριθµ. 23/2013 οριστικής απόφασης του Τριµελούς 
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και έγκριση δαπάνης για την καταβολή στον 
ενάγοντα, Νικόλαο Ζήκο, του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεσή της. 

28. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

29. Τροποποίηση δροµολογίου, που περιλαµβάνεται στην αριθµ. 5/89/05-02-2013  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013. 

30. Έγκριση του Πρακτικού 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας». 

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη 
Καραµπιτιάνη Ε∆Ε, µέχρι την 02-07-2013. 

32. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών, του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ.   

33. Έγκριση διοργάνωσης του 11ου Preveza Jazz Festival από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

35. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του δηµόσιου ανοιχτού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 4 - 

36. Έγκριση του Πρακτικού Ι/21-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών 
µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος και έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης. 

37. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, του ∆ιεθνούς Συνεδρίου στα Πλαίσια των 
εκδηλώσεων «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013» µε θέµα: «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από 
το 1821 ως σήµερα» στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

39. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, Κολιού 
Αρχοντίας, στην Αθήνα, από 9 έως 11-06-2013 για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό πρόγραµµα 
που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-05-2013 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 
160.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επανάληψής της µε τους ίδιους όρους, την 
10-06-2013. 

42. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού (τεµαχιστή ογκωδών αντικειµένων), 
για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας» € 350.000,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης 
«Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» και κατάρτιση και έγκριση 
των όρων της διακήρυξης. 

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

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», 
αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-07-2013. 

2. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα 
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 21-05-2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου 
εταιρείας R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, µέχρι την 31-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 47399/4425/23-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48437/1693/23-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Ο ανάδοχος µε την από 21-5-2013 
αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 31-7-2013 
επειδή η καθυστέρηση σύστασης του νέου Τεχνικού Συµβουλίου καθυστέρησε και την 
διαδικασία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση), ο οποίος είχε συνταχθεί από την 4-2-
2013. Η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της 
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αναδόχου και ειδικότερα την τρίµηνη καθυστέρηση σύστασης του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, το οποίο έπρεπε να γνωµοδοτήσει επί του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση), που 
είχε συνταχθεί από την υπηρεσία µας από την 4-2-2013, και περιλαµβάνει και την εκτέλεση 
συµπληρωµατικών εργασιών που δεν προβλέπονταν από την µελέτη, αλλά κρίνονται 
απόλυτα αναγκαίες για την άρτια περαίωση και τελειοποίηση του έργου. Με την αριθ. 
14/502/30-4-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ (σε υπέρβαση κατά 43.454,49 ευρώ µε ΦΠΑ) και η σύναψη της 1ης συµπληρωµατικής 
σύµβασης, η οποία αναµένεται εντός των προσεχών ηµερών να υπογραφεί....εισήγηση: Για 
τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εισηγούµαστε την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
30-7-2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/581/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας 
«R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.    
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη, µέχρι την 30-12-2013.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Τ.Υ.47861/4463/24-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49578/1740/27-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 22-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-12-
2013, δηλώνοντας ότι οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω ακατάλληλων 
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καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία, κρίνοντας τους παραπάνω λόγους ως εύλογους 
προτείνει παράταση του έργου µέχρι τις 30/12/2013 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/582/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου Γεώργιου 
Ντάφλη, µέχρι την 30-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές αριθµ. 14/322/26-05-2011, 36/1055/13-12-2011 και 26/1056/13-09-
2012 αποφάσεις της Ο.Ε. µε τις οποίες είχαν δοθεί οι προηγούµενες παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης και η κακή 
πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
36/1055/13-12-2011 και 26/1056/13-09-2012 αποφάσεις της Ο.Ε. µε τις οποίες είχαν δοθεί οι 
προηγούµενες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, µέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό µόνο 40%. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες - Όρια νοµού», 
αναδόχου  Κωνσταντίνου Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 07-09-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49402/4653/28-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50230/1777/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 07-
09-2013. Η Υπηρεσία, λόγω των δυσµενών (έντονες βροχοπτώσεις) καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν και δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών, εισηγείται τη χορήγηση 
της αιτηθείσας παράτασης.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, τόνισαν ότι θα πρέπει 
στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα 
όταν αυτές υπογράφονται κατά τους χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι 
δυνατό –λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, 
γεγονός που έχει ως συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη 
επιβάρυνση των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/583/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», αναδόχου Κων/νου 
Κούγκουλη Ε.∆.Ε., µέχρι την 07-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά - 
Μπάφρα», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 18253/884/26-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000010 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά - Μπάφρα», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49720/4682/27-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49856/1747/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48085/4481/23-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/585/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά - Μπάφρα», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 49720/4682/27-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 48085/4481/23-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 
1η Επαρχιακή Οδός», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 18247/883/26-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000010 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1η Επαρχιακή 
οδός», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49719/4681/27-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49860/1748/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48080/4478/23-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/586/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1η 
Επαρχιακή οδός», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49719/4681/27-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48080/4478/23-
05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού 
προς ∆αφνούλα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης-Ανταγ/τας, 
Υποδοµών-Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-2012 
απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την 
εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
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της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση – 
τσιµεντόστρωση οδού προς ∆αφνούλα», προϋπολογισµού 15.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49718/4680/27-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49863/1749/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48082/4479/23-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/587/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού προς 
∆αφνούλα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49718/4680/27-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48082/4479/23-
05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και 
Έλαφου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης-
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών-Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. 
∆3β/232/2-Ι/29-11-2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου και αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου 2012» και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, περί κατανοµής της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: 
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«Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Έλαφου», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49717/4679/27-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49866/1750/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 48084/4480/23-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/588/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Έλαφου», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49717/4679/27-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48084/4480/23-
05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 19ης επαρχιακής 
οδού Ζωτικό – Μπεστιά – Σεριζιανά», 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθ. 50380/2152/29-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013» για το υποέργο: «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Μπεστιά - Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 50171/4736/28-05-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50243/1779/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 10825/1026/24-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/589/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Μπεστιά - Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 50171/4736/28-05-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
10825/1026/24-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση κατανοµής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασµοί (Αποζηµιώσεις 
Ηρτηµένης Εσοδείας)» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 46985/2198/21-05-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 47125/1681/21-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 5/11/17-04-2013 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, εγκρίθηκε στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Περιφερειακής 
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Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2013 το έργο «Εκούσιοι αναδασµοί (Αποζηµιώσεις Ηρτηµένης 
Εσοδείας)» µε πίστωση 76.000,00€ και εισηγείται την έγκριση της κατανοµής του 
ανωτέρω ποσού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/590/30-05-2013) 

Εγκρίνει την κατανοµή δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασµοί (Αποζηµιώσεις 
Ηρτηµένης Εσοδείας)» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2013, για την χρηµατοδότηση αποζηµιώσεων 
ηρτηµένης εσοδείας ζηµιωθέντων παραγωγών του νοµού, ως εξής: 

− Αρδευτικό έργο Πολιτσών – Χρυσοβίτσας  €  24.172,50 

− Αρδευτικό έργο Κρυόβρυσης    €  11.334,84 

− Αρδευτικό έργο Μελισσόπετρας    €       965,00 

− Αρδευτικό έργο Άνω Ρου Αχέροντα    €       700,00 

− Αρδευτικό έργο Λιθίνου      €  17.146,00 

− Αρδευτικό έργο Αηδονοχωρίου     €  16.325,40 

ΣΥΝΟΛΟ:  €  70.643,74 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 και τίτλο «Προµήθεια 
θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού» και κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 9949/874/22-05-2013 και 
49764/3884/28-05-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 48433/1692/23-05-2013 και 
49876/1751/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες αναφέρονται τα εξής: 
Α) «Σας παρακαλούµε για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 «Προµήθεια θρυµµατιστή για 
τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού». Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά 
στο ποσό των 123.000,00 €, µε Φ.Π.Α. Για την παραπάνω προµήθεια έχει εγκριθεί η διάθεση 
πίστωσης, µε την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 111270/4519/12-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, έχει εγκριθεί η αγορά του, από το ελεύθερο εµπόριο, µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 
4000/1083/23-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας και έχει γίνει ένταξη στο Ε.Π.Π. 2013, µε την υπ΄ αριθµ. Π1/814/02-05-2013 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
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Β) Σας αποστέλλουµε σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 «Προµήθεια θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. 
Ελληνικού», µε συνηµµένη τη σχετική µελέτη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την οποία εκπόνησε η 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σας παρακαλούµε για την έγκριση των όρων 
της..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/591/30-05-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 και τίτλο «Προµήθεια 
θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 123.000,00 µε ΦΠΑ, και 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 4000/1083/23-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης της προµήθειας του ως 
άνω µηχανήµατος από το ελεύθερο εµπόριο, καθώς και την αριθµ. πρωτ. Π1/814/02-05-2013 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
περί ένταξης της προµήθειας στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2013 και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000010 και τίτλο 
«Προµήθεια θρυµµατιστή για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 123.000,00 µε 
ΦΠΑ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, 
τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49764/3884/28-05-2013 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
σκεπτικό ότι δεν είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να προβεί µε δικές της δαπάνες στην προµήθεια 
του µηχανήµατος-θρυµµατιστή και να το παραδώσει στον ιδιώτη που θα αναλάβει τη λειτουργία των 
συγκεκριµένων εργασιών στο ΧΥΤΑ Ελληνικού. Αντίθετα, είναι συνολική υποχρέωση του ιδιώτη-
αναδόχου, να δουλέψει µε τα δικά του µηχανήµατα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, όπως και στην αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας την άποψη της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» ως εξής: «Για µας η 
δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο 
ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η 
χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων 
και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του 
Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για 
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. 
Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που 
την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης», 
προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2013». 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 46382/2004/20-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 49321/3845/28-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50203/1774/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από τον ΦΩΤΙΟ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης», 
προϋπολογισµού 24.600,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». Για 
το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων 
οργάνων, µε την µε αριθµ. 46382/2004/20-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 
Επιπλέον, σας αποστέλλουµε, συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) του 
παραπάνω εξοπλισµού, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας 
παρακαλούµε για την έγκρισή της. ….». 

8. Την αριθµ. 8/54/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε 
τον Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Παραµυθιάς – Αεροδροµίου για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε την 
αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης του έργου, λόγω της έναρξης της 
αρδευτικής περιόδου, δεδοµένου ότι πρέπει άµεσα να αποκατασταθούν οι βλάβες στον πίνακα 
υψηλής τάσης του αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ, που προκλήθηκαν από πτώση κεραυνού, ενώ 
επεσήµανε ότι η Υπηρεσία, σε συνεργασία µε τον ΤΟΕΒ, πήρε προσφορές από διάφορους 
προµηθευτές. 
Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν τα 
εξής: «Συµφωνούµε, αλλά επαναφέρουµε τις θέσεις µας σχετικά µε την αντιµετώπιση συνολικά 
και ολοκληρωµένα –και όχι µε αποσπασµατικές παρεµβάσεις– των συνεχιζόµενων και πολλών 
προβληµάτων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/592/30-05-2013)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΦΩΤΙΟ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, της εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης», 
προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), 
µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013» 
βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 
49321/3845/28-05-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω προµηθευτή, για την «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραµυθιάς – Αεροδροµίου – Προµήθεια πίνακα υψηλής τάσης», ποσού € 
24.600,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2013». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος τόνισε ότι, παρόλο που 
συµφωνεί µε την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, διαφωνεί µε την ακολουθούµενη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης. Η Υπηρεσία έπρεπε να πάρει προσφορές και από άλλους προµηθευτές 
µε ανάλογη εµπειρία και υποδοµή για την κατασκευή παρόµοιων έργων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια πυκνωτών 
διόρθωσης συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντος-Γλυκής», 
προϋπολογισµού € 4.920,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), 
µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 49604/2131/27-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2013», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια πυκνωτών διόρθωσης 
συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντος-Γλυκής». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 49701/3879/28-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50200/1773/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση «…..της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, από τον 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό Ε.∆.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
πυκνωτών διόρθωσης συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντος-Γλυκής», 
προϋπολογισµού 4.920,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
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«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». Για το 
παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, 
µε την µε αριθµ. 49604/2131/27-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ► Επιπλέον, σας 
αποστέλλουµε, συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω εξοπλισµού, 
όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την έγκρισή της….». 

8. Την αριθµ. 8/55/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον 
Τοπικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Αχέροντα Γλυκής, για την κατασκευή του έργου 
του θέµατος.   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε την αναγκαιότητα 
και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης του έργου, λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου, 
δεδοµένου ότι πρέπει άµεσα να αποκατασταθούν οι βλάβες στους πυκνωτές του αντλιοστασίου του 
ΤΟΕΒ, που προκλήθηκαν από βραχυκύκλωµα και λόγω παλαιότητας, και για λόγους 
οικονοµικότερης λειτουργίας του αντλιοστασίου, ενώ επιπλέον επεσήµανε ότι η Υπηρεσία, σε 
συνεργασία µε τον ΤΟΕΒ, πήρε προσφορές από διάφορους προµηθευτές. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν τα εξής: 
«Συµφωνούµε, αλλά επαναφέρουµε τις θέσεις µας σχετικά µε την αντιµετώπιση συνολικά και 
ολοκληρωµένα –και όχι µε αποσπασµατικές παρεµβάσεις– των συνεχιζόµενων και πολλών 
προβληµάτων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/593/30-05-2013)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό Ε.∆.Ε., της εκτέλεσης του 
υποέργου «Προµήθεια πυκνωτών διόρθωσης συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ 
Αχέροντος-Γλυκής», προϋπολογισµού € 4.920,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
έτους 2013», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 
49701/3879/28-05-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω προµηθευτή, για την «Προµήθεια πυκνωτών 
διόρθωσης συνηµιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντος-Γλυκής», ποσού € 4.920,00 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος τόνισε ότι, παρόλο που συµφωνεί 
µε την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, διαφωνεί µε την ακολουθούµενη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. Η Υπηρεσία έπρεπε να πάρει προσφορές και από άλλους προµηθευτές µε ανάλογη 
εµπειρία και υποδοµή για την κατασκευή παρόµοιων έργων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευτυχίας Μπούµπα, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Αναστασίας Μάνη 
και Κων/νου Χριστοδούλου, στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 28 Μαΐου 2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 48616/2062/24-05-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 49062/1711/24-5-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της µετακίνησης και την δαπάνη 
για τη συµµετοχή των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιφέρειας Ηπείρου, Ευτυχίας 
Μπούµπα, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Αναστασίας Μάνη και Κων/νου Χριστοδούλου,  στην 
Αθήνα για το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
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δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης- Τουρισµού - Εµπορίου - Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» στην τεχνική συνάντηση του προγράµµατος που 
διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) στις 28 Μαΐου 2012. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής, αριθµ. πρωτ. 48616/2062/24-05-
2013 εισήγησης της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 21-05-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 16/594/30-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Ευτυχίας Μπούµπα, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Αναστασίας Μάνη και 
Κων/νου Χριστοδούλου, στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους στην τεχνική συνάντηση του 
προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 28 Μαΐου 2013, καθώς και τη σχετική 
δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ018/2 µε ΚΑ 2011ΕΠ01820003.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Χρήστου Παππά, στο Σαράγιεβο της 
Βοσνίας Ερζεγοβίνης, από 26 έως 29-05-2013, για τη συµµετοχή τους στο ∆ιεθνές 
Σεµινάριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance 
Operation Plan µε ακρωνύµιο “AdriGov”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει 
ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49019/2088/24-05-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 49055/1708/24-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των µετακινήσεων των Μάνη Ηλία 
ΠΕ Γεωτεχνικών - υπάλληλο ∆/νσης Αγροτ. Οικον. & Κτην. ΠΕ Ιωαννίνων/Βαθµός ∆΄ και 
του Χρήστου Παππά, ΠΕ Γεωτεχνικών - υπάλληλο ∆/νσης Αγροτ. Οικον. & Κτην. ΠΕ 
Ιωαννίνων/Βαθµός Ε΄ στο Σαράγιεβο από 26 έως 29-05-2013 για την συµµετοχή τους στο 
∆ιεθνές Σεµινάριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic 
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Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο «AdriGov» και στο οποίο η Περιφέρεια 
Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής, αριθµ. πρωτ. 49019/2088/24-05-
2013  εισήγησης της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 21-05-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/595/30-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Χρήστου Παππά, στο Σαράγιεβο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, από 26 
έως 29-05-2013, για τη συµµετοχή τους στο ∆ιεθνές Σεµινάριο που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο “AdriGov”, 
στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος, καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας 
αποζηµίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε 
γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση 
που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική 
Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που 
µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Βασιλικής Μαντζίλα, στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 19-06-2013 για τη συµµετοχή της 
στο σεµινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική 
Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49969/4704/28-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50236/1778/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας, Βασιλικής Μαντζίλα, στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 19-06-2013 για τη 
συµµετοχή της στο σεµινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: 
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«Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 16/596/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Βασιλικής Μαντζίλα, στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 19-06-2013 για τη συµµετοχή της στο 
σεµινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & 
Χρήση (µε πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 για την κάλυψη του 
δικαιώµατος συµµετοχής (290,00 ανά άτοµο), και των οδοιπορικών εξόδων της ανωτέρω 
υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0881 για τη 
συµµετοχή και ΕΦ 071 ΚΑΕ 0711 για τα οδοιπορικά έξοδα).  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ∆ηµητρίου Αναγνώστου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013 για τη 
συµµετοχή του στη Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων / Τµ. Κατασκευών 
της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών 
& ∆ικτύων, µε θέµα την εξέταση αιτήσεων θεραπείας. 

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 48748/4601/27-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49881/1752/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται και εισηγείται τα εξής: «Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το µε αρ. µε 
αρ. ∆Υ/17 Μαΐου έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφορών & ∆ικτύων µε 
το οποίο ζητούν να παραστεί εκπρόσωπος της Προϊσταµένης Αρχής (∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου) στη συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων / Τµ. 
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Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε./ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου θα παραστεί ο κ. 
Αναγνώστου ∆ηµήτριος, Πολ. Μηχανικός ΠΕ, Αν Προϊστάµενος Τµ. Συγκοινωνιακών 
Έργων ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,  προκειµένου να αναπτύξει τις 
απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά µε τις από 29-3/6-4-2013 και 30-3-2012 Αιτήσεις 
Θεραπείας της «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 76 της 
Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων. Παρακαλούµε για την 
έγκριση της αναφερόµενης στο θέµα δαπάνης συνολικού ποσού εκατόν σαράντα τεσσάρων 
ευρώ και εξήντα λεπτών (144,60€) για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του 
υπαλλήλου µας (EΦ 071, KAE 0711)….. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 16/597/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
∆ηµητρίου Αναγνώστου, στην Αθήνα, από 28 έως 29-05-2013 για τη συµµετοχή του στη 
Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων /Τµ. Κατασκευών της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε θέµα την εξέταση 
αιτήσεων θεραπείας, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 144,60 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
(ΕΦ 071 ΚΑΕ 0711).  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, διευρυµένης σύσκεψης, υπό την 
προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, για την αντιµετώπιση 
κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49684/375/27-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 49769/1746/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Στις 31 Μαΐου 2013 πραγµατοποιείται στα Ιωάννινα διευρυµένη 
σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και 
συµµετέχοντες τους: Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας, 
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Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αντιπεριφερειάρχες, ∆ηµάρχους Ηπείρου, Περιφερειακό ∆ιοικητή 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Γεν. Αστυνοµικό ∆/ντή Περιφέρειας Ηπείρου, ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας και άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Σκοπός της σύσκεψης είναι ο 
σχεδιασµός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιµότητα στην 
αντιµετώπιση των κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν 
αφορά σε µια σύσκεψη που έγκειται στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών, στην εύρυθµη λειτουργία της περιοχής µας, αφορά στην προώθηση 
ζητηµάτων που άπτονται των δράσεων της και εµπίπτει στην εθιµοτυπία, κρίνει απαραίτητη 
τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον. Ο σκοπός της 
εκδήλωσης συµβάλλει στην πρόληψη προβληµάτων, στην οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη της περιφέρειάς µας. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση  
500 €, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0845. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/598/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, στις 31 Μαΐου 2013 στα Ιωάννινα, 
διευρυµένης σύσκεψης για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, υπό την 
προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, και συµµετέχοντες τους: Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας, Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
Αντιπεριφερειάρχες, ∆ηµάρχους Ηπείρου, Περιφερειακό ∆ιοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ηπείρου, Γεν. Αστυνοµικό ∆/ντή Περιφέρειας Ηπείρου, ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και 
άλλους εµπλεκόµενους φορείς. 

Σκοπός της σύσκεψης είναι ο σχεδιασµός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη 
και ετοιµότητα στην αντιµετώπιση των κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια σύσκεψη που έγκειται στην πρόληψη και 
αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, στην εύρυθµη λειτουργία της περιοχής µας, αφορά 
στην προώθηση ζητηµάτων που άπτονται των δράσεων της και εµπίπτει στην εθιµοτυπία, 
κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης συµβάλλει στην πρόληψη προβληµάτων, στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειάς µας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845, για την 
κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση αίθουσας και παράθεση 
καφέ.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι θα πρέπει να 
γίνει Περιφερειακό Συµβούλιο για το θέµα της αντιµετώπισης κινδύνων λόγω δασικών 
πυρκαγιών, µε την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και όλων των εµπλεκοµένων 
φορέων. 
……..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη δηµιουργία και τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό 
της Περιφέρειας Ηπείρου στο αεροδρόµιο των Ιωαννίνων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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 Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 48473/414/23-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 49963/1753/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « Η Περιφέρεια Ηπείρου, µετά από συνεννόηση µε την Υ.Π.Α. και τη 
διοίκηση του αεροδροµίου Ιωαννίνων, εξασφάλισε την έγκριση για την τοποθέτηση πέντε  
διαφηµιστικών ταµπλό στο χώρο άφιξης επιβατών του αεροδροµίου Ιωαννίνων. Στο ένα  
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θα υπάρχει χάρτης της Ηπείρου, όπου θα φαίνονται τα επισκέψιµα σηµεία της (όπως στον 
θεµατικό χάρτη που έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου) και στα άλλα τέσσερα θα 
υπάρχουν φωτογραφίες από τοπία, µνηµεία, δραστηριότητες κ.λ.π. Η συγκεκριµένη 
ενέργεια συµβάλλει στην προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού της περιοχής µας. Για 
το λόγο αυτό παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη 1.537,50 € για την κατασκευή και την 
τοποθέτηση των πέντε  διαφηµιστικών ταµπλό, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου). Η ανάθεση της 
παραπάνω εργασίας θα γίνει στην εταιρεία  «∆ωρότυπο – Σ. Φλώρος – Ν. Αλέξης. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/599/30-05-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση πέντε διαφηµιστικών 
ταµπλό της Περιφέρειας Ηπείρου στο αεροδρόµιο των Ιωαννίνων, στην εταιρεία  «∆ωρότυπο 
– Σ. Φλώρος – Ν. Αλέξης», µε συνολική δαπάνη € 1.537,50 η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Τα ανωτέρω πέντε διαφηµιστικά ταµπλό –κατόπιν έγκρισης της Υ.Π.Α. και της ∆ιοίκησης του 
αεροδροµίου– θα τοποθετηθούν στο χώρο άφιξης επιβατών του αεροδροµίου Ιωαννίνων, µια 
ενέργεια που θα συµβάλλει στην προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού της περιοχής µας. 
Στο ένα θα υπάρχει χάρτης της Ηπείρου, όπου θα φαίνονται τα επισκέψιµα σηµεία της και στα 
άλλα τέσσερα θα υπάρχουν φωτογραφίες από τοπία, µνηµεία, δραστηριότητες κ.λ.π. 
……..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Έκθεση Ελληνικών 
Τουριστικών Προορισµών & Παράδοσης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 49177/422/27-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
50118/1768/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 4η Έκθεση Ελληνικών 
Τουριστικών Προορισµών & Παράδοσης που διοργανώνεται στην Αθήνα, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα το χρονικό διάστηµα 3-5/6/2013, σύµφωνα µε 
τους συνηµµένους στην εισήγηση πίνακες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος,  
τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Καλλιρόη Ζηκίδου – Ντάσση, όπως και στη 
σχετική για το θέµα, αριθµ. 8/48/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, επεσήµαναν, «….. ότι θα πρέπει να δούµε 
το θέµα πιο σοβαρά για να έχουµε τα αποτελέσµατα που θέλουµε και να σταµατήσουµε να 
συµµετέχουµε ευκαιριακά και πρόχειρα και χωρίς πρόγραµµα στις εκθέσεις» και  
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το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, όπως και στη σχετική για το θέµα, αριθµ. 
8/48/29-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, επανέλαβε την πρόταση «….. για προγραµµατισµό συµµετοχής στις 
εκθέσεις στην αρχή του έτους συζητώντας µε τους ενδιαφερόµενους φορείς  και στο τέλος του 
έτους µια εκτίµηση – απολογισµός.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/600/30-05-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην 4η Έκθεση Ελληνικών Τουριστικών Προορισµών & Παράδοσης που διοργανώνεται 
στην Αθήνα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα, το χρονικό διάστηµα 
από 3 έως 5-6-2013, συµµετοχή η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 8/48/29-05-2013 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

1. Ποσό 3.291,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, 
εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε. 9779), 
για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου: 2.091,00 
Εξοπλισµός περιπτέρου: 600,00 
Μεταφορά υλικού: 600,00 
Σύνολο: 3.291,00 

2. Ποσό 197,83 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων  Ε.Φ.072, 
Κ.Α.Ε.0716 για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
Ηµερήσια αποζηµίωση της Ειδικής Συµβούλου του Περιφερειάρχη κ. Ελένης 
Βήρου το διάστηµα 2-5/6/2013 (29,35 € Χ 3 και 9,78 €): 

97,83 

∆απάνες µεταφοράς της παραπάνω υπαλλήλου: 100,00 
Σύνολο: 197,83 

3. Ποσό 520,86 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας  Ε.Φ.072, 
Κ.Α.Ε.0711 για την κάλυψη των παρακάτω δαπανών: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
Ηµερήσια αποζηµίωση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού 
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας κ. Νικολάου Ντούσια  το διάστηµα  2-
6/6/2013 (29,35 € Χ 4 και 9.78 €): 

127,18 

∆απάνες µεταφοράς του παραπάνω υπαλλήλου: 200,00 
∆απάνες διανυκτέρευσης του παραπάνω υπαλλήλου το διάστηµα 2-5/6/2013 
(48,42 € Χ 4):  

193,68 

Σύνολο: 520,86 
 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση Ελένης Βήρου, Ειδικής Συµβούλου του Περιφερειάρχη και του Νικολάου 
Ντούσια, Προϊσταµένου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση. 
……..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
49752/2124/27-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50182/1769/28-05-2013 στον 
φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η 
Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης 
«Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του 
κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και 
ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και 
πάλι το αίτηµά τους, για τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, 
τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να 
είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα 
οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/601/30-05-2013) 

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

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ - 
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 KY 5178 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΦΡΕΝΑ-ΛΑΙΜΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΑ 

2.200,00 2.706,00 ΦΛΩΡΑΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΠΟ∆ΙΟΥ, ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 

150,00 184,50 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚ
Η 

3 ΜΕ123702 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ(ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑ∆ΙΩΝ &ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΖΕΥΓΗ, 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ, ΣΑΣΜΑΝ, 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΦΡΕΝΩΝ)-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

450,00 553,50 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚ
Η 

4 ΜΕ121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ 
ΝΕΡΟΥ, ΛΑ∆ΙΟΥ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
& ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣΜΑΝ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

380,00 467,40 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚ
Η 

5 ΜΕ 121962 JCB 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΟΥΒΑ-ΕΞΑΓ.-
ΤΟΠΟΘ. - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΚΡΑΞΟΝΙΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆/ΝΣΕΩΣ 
(ΜΠΟΥΚΑΛΑ & ΜΠΑΡΑ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ) 

500,00 615,00 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚ
Η 

6 ΜΕ 123708 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΤΟΡΑ, 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ-
ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-
ΡΟΤΟΡΑ-ΕΠΣΚ. ΤΡΟΧΩΝ 
ΡΟΤΟΡΑ & ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΕΠΙ∆ΩΝ 

2.000,00 2.460,00 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

7 ΜΕ 123710 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΕΠΙ∆ΩΝ  

850,00 1.045,50 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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8 ΜΕ 123703 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΥΤΙΟΥ, 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΦΑΝΑΡΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

650,00 799,50 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

9 ΜΕ 121959 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-
ΣΤΕΓΑΝΑ 

560,00 688,80 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

10 ΚΥ5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΠΙ∆ΑΣ-
ΕΛΑΤΗΡΙΑ-ΛΑΜΕΣ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 

900,00 1.107,00 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

11 ΜΕ 105126 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-
ΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α-ΛΑΜΕΣ-ΕΠΙΣΚ. 
ΠΛΑΪΝΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ-
ΠΥΡΡΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΩΝ 
ΡΙΜΠΕΡ 

1.140,00 1.402,20 
ΖΑΡΠΑΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

12 ΚΥ 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

665,00 817,95   

13 ΚΥ 5195 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΡΕΛΕ-ΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΠΡΕΥ Χ.Λ. 
ΤΡΟΦΟ∆. 

795,00 977,85   

14 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ-
ΝΑΥΤΙΚΑ-ΚΡΙΚΟΙ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 785,00 965,55   

  ΣΥΝΟΛΟ  12.025,00 14.790,75  

 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση µίσθωσης γερανού, προκειµένου να γίνει η µετεγκατάσταση (φόρτωση-
εκφόρτωση) των µηχανηµάτων-οχηµάτων βαρέου τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου (για 
παραπέρα επισκευή τους) από το χώρο του πρώην Νοµαρχιακού Ταµείου (περιοχή 
Καρδαµίτσια Ιωαννίνων) στο χώρο της πρώην ∆ΕΣΕ (περιοχή αεροδροµίου). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49753/2125/27-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50185/1770/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Εισηγούµεθα να εγκρίνετε τη δαπάνη 
για τη µίσθωση γερανού 40 τόνων προκειµένου να γίνει η µετεγκατάσταση (φόρτωση-
εκφόρτωση) των µηχανηµάτων-οχηµάτων βαρέου τύπου (για παραπέρα επισκευή τους) 
από το χώρο του πρώην Νοµαρχιακού Ταµείου (καρδαµίτσια) στο χώρο της πρώην ∆ΕΣΕ 
(αεροδρόµιο). Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για τη µίσθωση γερανού 40 τόνων 
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στην εταιρεία «Τασιόπουλος Ξενοφών ανυψωτικά µηχανήµατα».  Η δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 4.850,00 ΕΥΡΩ 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. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/602/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη µίσθωση γερανού 40 τόνων, από τον «Τασιόπουλο Ξενοφών, ανυψωτικά 
µηχανήµατα», προκειµένου να γίνει η µετεγκατάσταση (φόρτωση-εκφόρτωση) των 
µηχανηµάτων-οχηµάτων βαρέου τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου (για παραπέρα επισκευή 
τους) από το χώρο του πρώην Νοµαρχιακού Ταµείου (περιοχή Καρδαµίτσια Ιωαννίνων) στο 
χώρο της πρώην ∆ΕΣΕ (περιοχή αεροδροµίου), µε δαπάνη € 4.850,00 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Απόφαση επί της από 17-05-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος 
Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 4ου ΑΠΕ του 
έργου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. πρωτ. Ο∆Ο10180/ΕΞ/262/17-05-2013 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου του 
έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 50214/4738/28-
05-2013 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά του σχεδίου του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α Π Ε), το οποίο συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε από την 
ανάδοχο µε επιφύλαξη την 14/05/2013.  

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 52 - 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω αριθµ. πρωτ. Ο∆Ο10180/ΕΞ/262/17-05-2013 
ένστασή της, αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

« ……. Στη συνέχεια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε σχέδιο του 4ου 
Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του Έργου (Α.Π.Ε.), το οποίο µας κάλεσε να υπογράψουµε την 14/05/2013. 
Παρατηρήσαµε ότι όπως και κατά τη σύνταξη του 1ου ,2ου και 3ου ΑΠΕ, δεν είχε περιλάβει 
στον υπό έγκριση 4° Α.Π.Ε. σχετικό άρθρο για την αποζηµίωση της προµήθειας υλικών Ε4 
από τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, αλλά είχε αυξήσει εκ' νέου την ποσότητα του 
συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4» από 
44.500µ3 που προέβλεπε ο 3ος 

Α.Π.Ε. σε 45.000 µ3, οπότε και υπογράψαµε µε επιφύλαξη. 
Κατά αυτής της βλαπτικής πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ασκούµε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα την παρούσα ένσταση κατ' άρθρο 57 τταρ. 8 του Ν. 3669/2008 για τους 
ακόλουθους βάσιµους και αληθείς λόγους: 

∆ιαφωνία-Βασιµότητα 
Η Υπηρεσία πριν τη δηµοπράτηση του έργου και κατά την εκπόνηση των απαραίτητων 

µελετών δεν προγραµµάτισε και δεν προέβη σε εκπόνηση της απαραίτητης γεωτεχνικής-
γεωλογικής µελέτης ως όφειλε, µε δεδοµένο το µέγεθος και τη σηµαντικότητα του έργου 
(κύριος δρόµος εισόδου- εξόδου προς και από την πόλη των Ιωαννίνων µε σύνδεση µέσω του 
ανισόπεδου κόµβου µε την Εγνατία Οδό και τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο). Κατά την 
εκπόνηση δε της µελέτης οδοποιίας έγινε η αυθαίρετη και ατεκµηρίωτη παραδοχή ότι το νέο 
οδόστρωµα θα εδράζονταν σε έδαφος µε δείκτη CBR=20. Ως εκ τούτου υποεκτίµησε τις 
απαιτήσεις του έργου σε υλικά για την εξυγίανση του εδάφους έδρασης του οδοστρώµατος και 
περιέλαβε στον αρχικό προϋπολογισµό δηµοπράτησης του έργου µια µικρή ποσότητα από 
δάνεια υλικά κατηγορίας Ε4 ίση µε 4.000 µ3. Κατά το σχεδιασµό υλοποίησης του έργου και τη 
διαµόρφωση της προσφοράς µας, λάβαµε υπ' όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και µε δεδοµένο 
τις µικρές απαιτήσεις του έργου σε υλικά εξυγίανσης εδάφους αποφασίσαµε ότι δεν 
δικαιολογούνταν η διαδικασία για εξεύρεση και αδειοδότηση δανειοθαλάµου για τους 
παρακάτω λόγους: 
• το κόστος για την εκπόνηση των απαραίτητων ελέγχων (εργαστηριακών δοκιµών 

καταλληλότητας του υλικού του δανειοθαλάµου) µελετών (µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, µελέτη εκσκαφής δανειοθαλάµου και αποκαταστάσεων κ.λ.π) καθώς και το 
κόστος των εργασιών για την αποκάλυψη του δανειοθαλάµου πριν τη δανειοληψία αλλά 
και των εργασιών αποκατάστασης του µετά το πέρας της δανειοληψίας είναι δυσανάλογα 
µεγάλο σχετικά µε την ποσότητα των υλικών δανείων που απαιτούνταν για την κατασκευή 
του έργου. 

• ο τραυµατισµός του περιβάλλοντος για τη λήψη µιας µικρής ποσότητας δανείων είναι 
δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε το όποιο πιθανό όφελος. 

Για τους παραπάνω λόγους, µε δεδοµένο τη µικρή ποσότητα δανείων υλικών που 
απαιτούσε το έργο, αποφασίσαµε η προµήθεια τους να γίνει από τα λειτουργούντα λατοµεία 
της περιοχής έστω και µε αυξηµένα κοστολόγια αγοράς και µεταφοράς, τα οποία όµως ήταν 
µικρότερα από τα κόστη για την πιθανή δανειοδότηση και αποκατάσταση του όποιου 
δανειοθαλάµου. Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και ενώ είχε αναπτυχθεί 
πλήρως το εργοτάξιο και είχε οργανωθεί µε προσωπικό και µηχανήµατα, προέκυψε η ανάγκη 
για πολλαπλάσια υλικά εξυγίανσης ο µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών και τη χορήγηση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών για 
δανειοθάλαµο (εκτιµάται σύµφωνα µε προηγούµενη εµπειρία µας σε κατ' ελάχιστον 8 µήνες), 
θα έφερνε ολική ανατροπή στο ήδη υποβληθέν και εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου µε 
δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο χρόνο υλοποίησης του ίδιου του έργου, όσο και οικονοµικές 
για την εταιρεία µας, λόγω των θετικών και αποθετικών ζηµιών ως αποτέλεσµα της διακοπής 
των εργασιών που αναπόφευκτα θα γινόταν µέχρι την αδειοδότηση του δανειοθαλάµου. Άρα 
θα πρέπει η Υπηρεσία τις επιπλέον ποσότητες υλικών εξυγίανσης που απαιτεί το έργο, τις 
πέραν των αρχικώς προβλεποµένων να τις αποζηµιώσει µε νέα τιµή η οποία θα περιλαµβάνει 
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την αγορά τους από τα λειτουργούντα λατοµεία και τη µεταφορά τους για ενσωµάτωση στο 
έργο µε δεδοµένο ότι δανειοθάλαµος για τη λήψη δανείων για τους λόγους που προαναφέραµε 
δεν υφίσταται. 

Ήδη η Υπηρεσία µε τον 1° Α.Π.Ε. αύξησε την αρχικά προβλεπόµενη ποσότητα του 
συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4» από 
4.000µ3 σε 20.000µ3 , στη συνέχεια µε τον 2ο Α.Π.Ε. αύξησε εκ' νέου την ποσότητα του 
συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4» από 
20.000µ3 σε 33.000µ3, µε τον 3° ΑΠΕ αύξησε εκ' νέου την ποσότητα από 33.000µ3 σε 
44.500µ3 και µε τον υπό έγκριση 4° ΑΠΕ αυξάνει εκ' νέου την ποσότητα από 
44.500µ3 σε 45.00Όµ3 ήτοι αύξηση κατά 1.125% σε σχέση µε την προβλεπόµενη από τον 
αρχικό προϋπολογισµό ποσότητα. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πλήρως ότι υπήρξε 
σοβαρότατη αµέλεια από την πλευρά του κυρίου του έργου µε την παράλειψη του να 
εκπονήσει γεωλογική γεωτεχνική µελέτη. 

Κατόπιν όλων αυτών και επειδή η ανάγκη για την επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού 
ποσότητα δανείων υλικών κατηγορίας Ε4 προέκυψε: 
• Από ανατροπή των δεδοµένων του έργου για την οποία ευθύνεται η Υπηρεσία, η οποία δεν 

εκπόνησε την απαραίτητη γεωλογική-γεωτεχνική µελέτη ως όφειλε. 
• Από λανθασµένη εκτίµηση και παραδοχή της εγκεκριµένης µελέτης του έργου όσον αφορά 

τις παραµέτρους του εδάφους έδρασης του οδοστρώµατος. 
• Από λανθασµένη εκτίµηση των ποσοτήτων δανείων υλικών κατηγορίας Ε4 για την 

εξυγίανση του εδάφους θεµελίωσης µε αποτέλεσµα ο αρχικός προϋπολογισµός να 
περιλαµβάνει µια µικρή ποσότητα ίση µε 4.000 µ3 έναντι των πάνω από 45.000µ3 που 
εκτιµάται ότι τελικά θα απαιτηθούν. 

• Και επειδή δεν ήταν δυνατόν µε τα διαθέσιµα στοιχεία να προβλέψουµε κατά την 
προσφορά µας ότι οι ποσότητες για δάνεια υλικά θα ήταν κατά πολύ προσαυξηµένες σε 
σχέση µε την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισµού, ώστε να προχωρήσουµε έγκαιρα 
στην εξεύρεση και αδειοδότηση δανειοθαλάµου. 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
1. Να εξεταστεί και να γίνει δεκτή η παρούσα Ένσταση µας. 
2. Να αναγνωρισθεί ότι η επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού ποσότητα υλικών 

κατηγορίας Ε4 που θα απαιτηθεί µέχρι την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να καλυφθεί µε 
προµήθεια από τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής και όχι από δανειοθάλαµο (αφού 
τέτοιος δανειοθάλαµος δεν υφίσταται). 

3. Για την αποζηµίωση αυτών των πρόσθετων υλικών κατηγορίας Ε4 η Υπηρεσία να 
συντάξει Νέα Τιµή και να την περιλάβει στον υπό έγκριση ΑΠΕ, όπου θα περιληφθεί όχι 
µόνο η αξία αγοράς του υλικού αλλά και το κόστος µεταφοράς από το λατοµείο µέχρι το 
έργο. 

4. Να επιστραφεί το σχέδιο του 4ου Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία προς ανασύνταξη, προκειµένου να συµπεριληφθεί η προαναφερόµενη Νέα Τιµή 
και να συνοδευτεί ο Α.Π.Ε. από σχετικό Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), άλλως να διορθωθεί από την Προϊσταµένη Αρχή το σχέδιο του 
4ου ΑΠΕ και να εγκριθεί κατ' αποδοχή της ένστασης µας. 

5. Να αποφασισθούν όλα τα νόµιµα. ….». 
……………………………………………………………………………………………………………. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 50214/4738/28-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50258/1781/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, υποβάλλει συνηµµένα, σχέδιο 4ου Α.Π.Ε. (υπέρβαση λόγω 
αξίας ασφάλτου) του έργου του θέµατος, την από 17-05-2013 ένσταση της εταιρείας 
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», την µε αριθµ. 2/84/23-5-2013 γνωµοδότηση του Τ.Σ.∆.Ε./Π.Η., το µε 
αριθµ. 2073/23-5-2013 έγγραφο της Ε.∆.Α./Π.Η., καθώς και εισήγηση της Υπηρεσίας επί 
της ένστασης, µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει 
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σ΄αυτή, εισηγείται την απόρριψη όλων των αιτηµάτων του αναδόχου που 
περιλαµβάνονται στην από 17-05-2013 ένστασή του κατά του σχεδίου του 4ου Α.Π.Ε.  

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

Αποφασίζει  
 (απόφαση 16/603/30-05-2013)  

Α. οµόφωνα 

Σχετικά µε την υποβληθείσα ένσταση  

Εξετάζει την αριθµ. πρωτ. Ο∆Ο10180/ΕΞ/262/17-05-2013 ένσταση της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος 
Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του σχεδίου του 4ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το οποίο συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία µε επιφύλαξη την 
14-05-2013 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση και « ….. Να αναγνωρισθεί ότι η 
επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού ποσότητα υλικών κατηγορίας Ε4 που θα απαιτηθεί 
µέχρι την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να καλυφθεί µε προµήθεια από τα λειτουργούντα 
λατοµεία της περιοχής και όχι από δανειοθάλαµο (αφού τέτοιος δανειοθάλαµος δεν 
υφίσταται). Για την αποζηµίωση αυτών των πρόσθετων υλικών κατηγορίας Ε4 η Υπηρεσία 
να συντάξει Νέα Τιµή και να την περιλάβει στον υπό έγκριση ΑΠΕ, όπου θα περιληφθεί όχι 
µόνο η αξία αγοράς του υλικού αλλά και το κόστος µεταφοράς από το λατοµείο µέχρι το 
έργο. µΝα επιστραφεί το σχέδιο του 4ου Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία προς ανασύνταξη, προκειµένου να συµπεριληφθεί η προαναφερόµενη Νέα Τιµή 
και να συνοδευτεί ο Α.Π.Ε. από σχετικό Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), άλλως να διορθωθεί από την Προϊσταµένη Αρχή το σχέδιο του 
4ου ΑΠΕ και να εγκριθεί κατ' αποδοχή της ένστασης µας …. ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, σύµφωνα και µε την οµόφωνη, αριθµ. 2/84/23-
05-2013 (Θέµα 23ο) γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 
50214/4738/28-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....  Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου του θέµατος υπογράφτηκε στις 23-6-2011 για 
ποσό 7.668.279,62 (µε Φ.Π.Α.). 

2. Η εγκεκριµένη µελέτη και όσον αφορά την έδραση του νέου οδοστρώµατος προέβλεπε ότι: 
«Το CBR σχεδιασµού λήφθηκε ίσο µε 20. Αυτό σηµαίνει πως στην περίπτωση που δεν 
εξασφαλίζεται αυτή η τιµή για το υλικό έδρασης θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω εξυγίανση 
0,20 - 0,40 µ. (αναλόγως των ιδιοτήτων του συναντώµενου υλικού -βλ. ΟΣΜΕΟ A3) για 
την έδραση του οδοστρώµατος, µε υλικό κατηγορίας Ε4». 

3. Ο ανάδοχος κατά την έναρξη κατασκευής του έργου εκτίµησε ότι το έδαφος του 
οδοστρώµατος του υπό κατασκευή έργου, κατά πάσα πιθανότητα δεν ανταποκρίνεται στις 
παραδοχές της οριστικής µελέτης του, όσον αφορά τις γεωτεχνικές του ιδιότητες. 

4. Προς διερεύνηση των παραπάνω εκτιµήσεών του ο ανάδοχος ζήτησε από το τµήµα 
ελέγχου και ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων Ηπείρου στην ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας την εκτέλεση γεωτεχνικής 
έρευνας µε τη λήψη αριθµού δειγµάτων εδάφους κατά µήκος του έργου ώστε να ελεγχθούν 
αφενός µεν οι παραδοχές της µελέτης, αφετέρου δε να καθοριστούν η φέρουσα ικανότητά 
του και το πάχος της απαιτούµενης εξυγιαντικής στρώσης. 
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5. Μετά την ολοκλήρωση του γεωερευνητικού προγράµµατος και των αποτελεσµάτων των 
εργαστηριακών ελέγχων επί των δειγµάτων εδάφους, ο ανάδοχος εκπόνησε γεωτεχνική 
µελέτη θεµελίωσης του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν και η 
οποία υπεβλήθη προς έλεγχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (αρ. πρωτ. Ο∆Ο 
10180/ΕΞ/60/24-10-2011). 

6. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία απάντησε µε σχετικό έγγραφο της (αρ. πρωτ. 76164/7836/10-
11- 2011), «θα πρέπει να κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση συνολικού πάχους 600 mm 
µε υλικό κατηγορίας Ε4 σε όλο το µήκος της οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί και για 
το τµήµα της διατοµής έκτος της υφιστάµενης ζώνης ασφαλτόστρωσης». 

7. Στη συνέχεια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συνέταξε το σχέδιο του 1ου Α,Π.Ε., το οποίο ο 
ανάδοχος εκλήθη να υπογράψει συµφωνά µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 
(κωδικοποίηση Νοµοθ. ∆ηµ. Εργων). Τον παραπάνω 1° Α.Π.Ε. ο ανάδοχος υπέγραψε µε 
επιφύλαξη και εν συνεχεία υπέβαλλε ένσταση, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
ενστάσεων. 

8. Με την αρίθµ. 36/1063/13-12-2011 απόφασή της , η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ηπείρου απέρριψε την παραπάνω ένσταση της αναδόχου εταιρείας, κατά το σχέδιο του 1ου 
Α.Π.Ε. 

9. Την 6-9-2012  η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συνέταξε το σχέδιο του 2ου Α,Π.Ε., το οποίο ο 
ανάδοχος εκλήθη να υπογράψει συµφωνά µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 
(κωδικοποίηση Νοµοθ. ∆ηµ. Εργων). Τον παραπάνω 2° Α.Π.Ε. ο ανάδοχος υπέγραψε µε 
επιφύλαξη και εν συνεχεία υπέβαλλε ένσταση, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
ενστάσεων. 

10. Με την αρίθµ. 28/1130/1-10-2012 απόφασή της , η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ηπείρου απέρριψε την παραπάνω ένσταση της αναδόχου εταιρείας, κατά το σχέδιο του 2ου 
Α.Π.Ε. 

11. Την 30-1-2013 η  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συνέταξε το σχέδιο του 3ου Α,Π.Ε., το οποίο ο 
ανάδοχος εκλήθη να υπογράψει συµφωνά µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 
(κωδικοποίηση Νοµοθ. ∆ηµ. Εργων). Τον παραπάνω 3° Α.Π.Ε. ο ανάδοχος υπέγραψε µε 
επιφύλαξη και εν συνεχεία υπέβαλλε ένσταση, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
ενστάσεων. 

12. Με την αρίθµ. 9/196/4-3-2013 απόφασή της , η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ηπείρου απέρριψε την παραπάνω ένσταση της αναδόχου εταιρείας, κατά το σχέδιο του 3ου 
Α.Π.Ε. 

13. Την 14-5-2013 η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συνέταξε το σχέδιο του 4ου Α,Π.Ε., το οποίο ο 
ανάδοχος εκλήθη να υπογράψει συµφωνά µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 
(κωδικοποίηση Νοµοθ. ∆ηµ. Έργων). Τον παραπάνω 4° Α.Π.Ε. ο ανάδοχος υπέγραψε µε 
επιφύλαξη και εν συνεχεία υπέβαλλε την παρούσα προς εξέταση ένσταση, εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας ενστάσεων. 

14. Με την αρίθµ. 2/84/23-5-2013 γνωµοδότησή του, το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου απέρριψε στο σύνολό της την από 17-5-2013 ένσταση της αναδόχου 
εταιρείας, κατά το σχέδιο του 4ου Α.Π.Ε. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 
………………………………. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1.  Στη παρ. 3 του άρθρου 57 αυξοµειώσεις εργασιών -- νέες εργασίες) του Ν. 3669/2008 

(Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας) αναφέρεται: «Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών 
(απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες 
που προκύπτουν ατό εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 
υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις η 
σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την 
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πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του 
έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, 
δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύµβαση». 

2.  Από τα συµβατικά τεύχη του έργου (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, - τιµολόγιο) είναι 
απολύτως σαφές ότι η εξασφάλιση των απαιτουµένων δανειοθαλάµων, ορυχείων, 
λατοµείων κ.λ.π. αποτελεί ευθύνη του αναδόχου και θέµα που πρέπει να λάβει υπόψη 
του πριν την διαµόρφωση της προσφοράς του. 
Συγκεκριµένα: 
α).  Στο άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ., παρ. 18.1 εδάφιο αναγράφεται: «επίσης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος µε δαπάνη του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους δανειοθαλάµους 
κ.λ.π.». β). Στο άρθρο 18, παρ. 18-2: «Όλες οι δαπάνες για την πλήρωση των 
παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλα που προβλέπονται ρητά στο άρθρο 
της παρούσης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη στις τιµές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. 

γ).  Στο άρθρο 19, παρ. 19.4 «∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τη 
λήψη δανείων και την προσκόµισή τους στις θέσεις κατασκευής επιχωµάτων, µόνο 
µε την τιµή του σχετικού άρθρου του τιµολογίου προσφοράς». 

δ).  Στο άρθρο Α-18 (προµήθεια δανείων) του τιµολογίου αναφέρεται: «πριν τη 
διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισηµάνουν 
τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χειµάρρους είτε από λατοµεία και να 
εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από 
πλευράς χορήγησης αδείας από τους αρµόδιους φορείς λαµβάνοντας ιδιαίτερα 
υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Τιµή ανά κυβικό µέτρο που 
επιµετράται µετά της µεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση επί 
τόπου των έργων. 

3. Τυχόν δυσκολίες, υπερβολικές η όχι δαπάνες, υπολογισµοί, σχεδιασµοί και υποθέσεις 
του αναδόχου είναι προφανές ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν λόγους για παράκαµψη 
των παραπάνω αναφεροµένων σαφών υποχρεώσεων του αναδόχου. 

4. Ακόµη και αν υποθετικά Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, είχε τη δυνατότητα, καθ' υπέρβαση 
των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου να εξετάσει το επιχείρηµά του, ότι δηλαδή 
λαµβάνοντας υπόψη τη ποσότητα υλικού εξυγίανσης που υπήρχε στον αρχικό 
προϋπολογισµό του έργου, δεν προχώρησε στην εξασφάλιση δανειοθαλάµου, 
επισηµαίνουµε ότι όφειλε να λάβει υπόψη πριν την διαµόρφωση της προσφοράς του, το 
σύνολο των Συµβατικών Τευχών του έργου. Συγκεκριµένα όπως και ο ίδιος στην 
ένστασή του αναφέρει στην τεχνική περιγραφή του έργου και στο κεφάλαιο πάχος 
οδοστρωσίας, υπάρχει περίπτωση να προκύψει ανάγκη περαιτέρω εξυγίανσης (αλλαγή 
CBR µελέτης), πάχους 0,20 - 0,40 cm. Από το παραπάνω εδάφιο, προκύπτει σαφέστατα, 
η πολύ πιθανή περίπτωση µεγάλης αύξησης της ποσότητας υλικού εξυγίανσης. (απλός 
πολλαπλασιασµός 2.000µµΧ20,00 Χ (0,20 - 0,40) 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη όλων των αιτηµάτων του αναδόχου που 
περιλαµβάνονται στην από  17-5-2013 ένστασή του κατά του σχεδίου του 4ου Α.Π.Ε. . ……. ». 

Αποφασίζει  
 (απόφαση 16/603/30-05-2013)  

Β. κατά πλειοψηφία 

Σχετικά µε την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω, απόρριψης της από 17-05-2013 ένστασης της εταιρείας 
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του 
τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 
Σχεδίου του 4ου ΑΠΕ του έργου, το οποίο συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου,  
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και σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2073/23-05-2013 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της σύµβασης 
που αφορά στον 4ο ΑΠΕ, καθώς και µε την οµόφωνη, αριθµ. 2/84/23-05-2013 (Θέµα 23ο) 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της 
έγκρισης του 4ου ΑΠΕ (υπερβάσεως λόγω της αξίας ασφάλτου),  

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω της αξίας ασφάλτου) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 7.990.777,29 µε ΦΠΑ, ήτοι 
µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού ποσού κατά € 322.497,66 µε ΦΠΑ, που οφείλεται 
αποκλειστικά και µόνο στην αύξηση της αξίας της ασφάλτου και στον αναλογούντα ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο των έργων µε τη σύνταξη ΑΠΕ, εκτός 
και αν προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία 
Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 30-06-
2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51038/4824/28-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50253/1780/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 20-05-2013 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρίας, για τη 
χορήγηση της παράτασης, για τους εξής λόγους: « …. • Κατά τη χειµερινή ̟ερίοδο η 
συχνότητα των βροχο̟τώσεων και καταιγίδων ήταν µεγαλύτερη α̟ό το σύνηθες, µε 
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α̟οτέλεσµα οι εργασίες να µην εκτελεστούν µε τον ̟ροβλε̟όµενο ρυθµό. • Εκκρεµεί η 
έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., µε τον ο̟οίο αναµένεται µεταξύ άλλων και η έγκριση για την 
ε̟ι̟λέον δα̟άνη α̟ολογιστικών ασφάλτου, ̟ροϋ̟όθεση α̟αραίτητη για την οµαλή 

εξέλιξη των εργασιών. • Εκκρεµεί η έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων για την 
ε̟έµβαση – συντήρηση του το̟ικού δικτύου.». Οι απόψεις και η εισήγηση της 
διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας 
περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: « Οι λόγοι ̟ου ε̟ικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιµοι 
σε ότι αφορά στις άσχηµες καιρικές συνθήκες ( έντονες και συνεχείς βροχο̟τώσεις στην 
̟εριοχή) ̟ου ε̟ικράτησαν στην ̟εριοχή και δεν ε̟έτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών µε 
τον ̟ροβλε̟όµενο ρυθµό.  Σας γνωρίζουµε ε̟ίσης, ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης έχουν 
συµ̟εριληφθεί στον εγκεκριµένο 3ο Α.Π.Ε. και εκκρεµεί µόνο η έγκριση της  ε̟ι̟λέον 
δα̟άνης ̟ροµήθειας ασφάλτου ( συµ̟εριλαµβάνεται στον 4ο Α.Π.Ε.), η ο̟οία όµως είναι 
α̟ολογιστική δα̟άνη ( τεκµηριώνεται µετά την εκτέλεσή της). Παρόλα αυτά η Υ̟ηρεσία 
µας έχει συντάξει 4ο Α.Π.Ε., ̟ου βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισής του.  Σε ότι αφορά τον 
τρίτο λόγο ̟ου ε̟ικαλείται ο ανάδοχος, η Υ̟ηρεσία µας µε το αρίθµ. 34189/3227 
οριστικο̟οίησε τις εργασίες του το̟ικού οδικού δικτύου.  Για τους λόγους ̟ου 
αναφέρονται στην §Β2 της ̟αρούσας και δεδοµένου ότι συντρέχει ο ̟ρώτος  λόγος ̟ου 
ε̟ικαλείται ( ως ̟ρος τις κακές καιρικές συνθήκες)  στην  µε αριθµ. 46889/4389/20-5-2013 

αίτησή του ο ανάδοχος, ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την έγκριση ̟αράτασης ̟ροθεσµίας ̟εραιώσεως 
των εργασιών για ένα µήνα, δηλαδή  µέχρι την 30-6-2013 «µε / χωρίς αναθεώρηση».».   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/604/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 30-06-2013, βάσει 
και της αριθµ. πρωτ. 2205/30-05-2013 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της σύµβασης, µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού 
Φιλιάτες-Σαγιάδα)», 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 10/318/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 2006ΕΠ0300010, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 26863/499/22-03-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
26927/966/22-03-2013 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

7. Το αριθµ. πρωτ. 47343/880/21-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 47364/1684/21-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 14-05-2013 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
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του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  «…. Κατόπιν η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας από 
τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των 
διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. 
Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», 
σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία 
αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 
στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και η επικόλληση 
των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα 
συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η 
ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η 
διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των 
διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η 
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές 
συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν 
γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης 
και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες-Σαγιάδα)»  µειοδότης είναι  ο 
Σδράλαγκας Γεώργιος Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 43 %  µε προσφερόµενο ποσό 114.000,00 (µε Φ.Π.Α.) Η 
Ε.∆. κρίνει την προσφορά του κ. Σδράλαγκα Γεώργιου Ε.∆.Ε. συµφέρουσα και εισηγείται την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτήν.....».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/605/30-05-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες-
Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Σδράλαγκας Γεώργιος Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 43 % και µε 
προσφερόµενο ποσό 114.000,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Σδράλαγκα Γεώργιο Ε.∆.Ε., και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (43%) 
είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της είτε όχι, 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 
2013.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012, και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11635/244/20-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48270/1691/23-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία, έχοντας υπόψη: το άρθρο 21  παρ. 3, του Ν.3669/08, σχετικά µε την συγκρότηση Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού έργων συνολικού προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της δεύτερης 
τάξης του ΜΕΕΠ, τις διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του Ν. 2690/1999 µε τις οποίες καθορίζονται οι 
κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας των  συλλογικών οργάνων, το άρθ. 176 του Ν. 3852/1010 και 
την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος διαγωνισµών ∆ηµοσίων 
έργων συνολικού προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του 
ΜΕΕΠ για το 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η Υπηρεσία εισηγείται τη 
συγκρότηση της Επιτροπής: Α) από υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. όπως προέκυψαν µετά από τη 
διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 17-05-2013 Πρακτικό που επισυνάπτεται 
στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργολάβων ∆ηµοσίων 
έργων Θεσπρωτίας, της ΠΕ∆  Ηπείρου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα 
Ηπείρου/Παράρτηµα Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 1/06-02-2013, 
119/07-03-2013 και 10/04-04-2013 έγγραφά τους, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/606/30-05-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε 
όχι, για το έτος 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά έργα 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ): Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε.Θ. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011 και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 17-05-2013 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων 
Θεσπρωτίας, της ΠΕ∆ Ηπείρου και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου/Παράρτηµα 
Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε τους αναπληρωτές τους, µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 1/06-02-
2013, 119/07-03-2013 και 10/04-04-2013 έγγραφά τους 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Αλεξίου Παύλο, Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Αντωνάδο Λάζαρο, 
Ηλεκτρολόγο - Μηχανολόγο Μηχανικό,  

2. Άννα ∆ήµα, Πολιτικό Μηχανικό, µε αναπληρωτή τον Φερεντίνο Λάµπρο, Εργοδηγό 

3. Ντάρα Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, µε αναπληρώτρια την Αθανασίου Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. 

4. Σοφία Ελευθέριο, Εργοδηγό µε αναπληρώτρια την Τσουµέτη Αναστασία 

υπάλληλοι της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ.  

5. Σταυρούλα Μπραΐµη - Μπότση, ∆ήµαρχο Σουλίου, µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Λιόλιο ∆ήµαρχο 
Πάργας, εκπρόσωποι της ΠΕ∆ Ηπείρου  

6. Χεκίµογλου Αχιλλέα, Πολιτικό Μηχανικό µε αναπληρώτρια την Μπάγια Λαµπρινή Πολιτικό 
Μηχανικό Τ.Ε., εκπρόσωποι του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων Θεσπρωτίας 

7. Κασίµη Κοσµά, Μηχανολόγο Μηχανικό µε αναπληρωτή τον Χρήστου Παναγιώτη, Μηχανικό 
Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου /Παράρτηµα 
Θεσπρωτίας.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµών ∆ηµοσίων έργων συνολικού 
προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του 

ΜΕΕΠ για το 2013,   της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
 

 
Στην Ηγουµενίτσα  σήµερα Παρασκευή την 17-05-2013 και ώρα 10.00πµ, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας µας οι κάτωθι: 
1. Αντωνάδος Λάζαρος,   Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ/κός,  ∆/ντής της ∆/νσης Τ. Ε. Π. Ε. Θεσ/τίας 
2. Φερεντίνος Λάµπρος, Εργοδηγός και  
3. Τσουµέτη Αναστασία, ∆ιοικητικός υπάλληλος. 
 
που ορισθήκαµε µε αριθµό 44938/834/15-05-2013 αναρτηθείσα Ανακοίνωση  του ∆/ντή της  
∆.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Θεσ/τίας, ως υπεύθυνοι διεξαγωγής κλήρωσης για την 
συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για τα έργα του θέµατος  
πραγµατοποιήσαµε  

 

πραγµατοποιήσαµε : 

  

Α) κλήρωση για την θέση του Προέδρου την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου 

      µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας: 

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

        

και κληρώθηκαν : 

   για την θέση του Προέδρου : 

           ΑΛΕΞΙΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ, Πολ. Μηχ.   

για την θέση του Αναπληρωτή Προέδρου : 

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

και    
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Β) κλήρωση  για τρία (3) τακτικά µέλη και για τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη  

     µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας µας 

1. ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ.Μηχ. 
2. ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ.Μηχ. 
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ, Πολ. Μηχ. ΤΕ 
4. ΣΟΦΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Εργοδηγός 
5. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ, Εργοδηγός 
6. ΡΑΠΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ιοικητικός 
7. ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ιοικητικός 

και κληρώθηκαν  

   για τρία (3) τακτικά µέλη: 

1. ∆ΗΜΑ   ΑΝΝΑ, Πολ.Μηχ 
2. ΝΤΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ, Πολ. Μηχ. 
3. ΣΟΦΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Εργοδηγός 

και για τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη  

1.    ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ, Εργοδηγός 
                   2.      ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ, Πολ. Μηχ. ΤΕ 

 3.      ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ιοικητικός  

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Ηγουµενίτσα     17 - 05 - 2013 
 

 

 

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

 
 
 
 

                                         2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Εργοδηγός 

 
 
 

3. ΤΣΟΥΜΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ∆ιοικητικός 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 66 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µη άσκησης ενδίκων µέσων κατά της αριθµ. 23/2013 οριστικής απόφασης του 
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας και έγκριση δαπάνης για 
την καταβολή στον ενάγοντα, Νικόλαο Ζήκο, του επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεσή 
της.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 37503/1255/19-04-2013 και 45599/1492/16-05-
2013 έγγραφα του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε.Θ., συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. 
πρωτ. 38313/1377/23-04-2013 και 46508/1668/20-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Α) «… Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ο Νικόλαος Ζήκος του ∆ηµητρίου, εργολάβος δηµοσίων έργων, 
κάτοικος Ιωαννίνων (∆ωδώνης 92), ήσκησε κατά της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας την από 20-
01-2009 αγωγή του (σχετ. 1), την οποία απεύθυνε ενώπιον του Τριµελούς Τµήµατος του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (σχετ. 2). Την αγωγή αυτή έστρεψε ο ενάγων κατά της 
πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, συνεπώς δε κατά της Περιφερείας Ηπείρου, ως καθολικής 
διαδόχου και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ζητούσε να υποχρεωθούν οι άνω εναγόµενοι 
να του καταβάλουν, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έκαστος αυτών, το συνολικό ποσόν των 
56.057,56 €, άλλως και επικουρικώς να του καταβάλουν το ποσόν των 17.971,29 €. Η 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 67 - 

νοµική και ουσιαστική βάση, που κατά την άποψη του ενάγοντος, δηµιούργησαν την 
απαίτηση, περιέχονται αναλυτικά στο περιεχόµενο της αγωγής. Επί της αγωγής ταύτης, 
συζητηθείσης στις 22-05-2012, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 23/2013 οριστική απόφαση του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας, η οποία επεδόθηκε νόµιµα προς την Περιφέρεια 
Ηπείρου στις 17-04-2013. Με την παραπάνω απόφαση το δικάσαν ∆ικαστήριο έκρινε ότι το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο έπρεπε να αποβληθεί της δίκης ως απαραδέκτως εναγόµενο, 
περαιτέρω δε έκανε εν µέρει δεκτή την αγωγή, ως προς την Περιφέρεια Ηπείρου και την 
υποχρεώνει να καταβάλει προς τον ενάγοντα το ποσόν των 4.176 €, νοµιµοτόκως από της 
επιδόσεως της αγωγής. Το ανωτέρω ποσόν αντιστοιχεί στο συνολικό ύψος της εγγυητικής 
επιστολής, η οποία κρίθηκε ότι παρανόµως κατέπεσε υπέρ της εναγοµένης Ν.Α. Θεσπρωτίας 
και τούτο διότι το ζήτηµα της ζηµιογόνου συµπεριφοράς της Ν.Α. Θεσπρωτίας είχε κριθεί µε 
την υπ’ αριθµ. 2053/2008 απόφαση του ΣτΕ (σχετ.3). Είναι προφανές ότι η εκδοθείσα 
απόφαση απέρριψε σχεδόν στο σύνολό της την αγωγή αφού έκανε δεκτούς όλους τους 
αντίθετους ισχυρισµούς της Περιφερείας Ηπείρου, όπως οι ισχυρισµοί αυτοί προβλήθηκαν µε 
τις από 16-05-2012 έγγραφες προτάσεις (σχετ. 4). Η επιδίκαση της επιστροφής της 
κατατεθείσης εγγυητικής επιστολής των 4.176 € ήτο δεσµευτική για το ∆ικαστήριο, αφού µε 
την προηγηθείσα υπ’ αριθµ. 2053/2008 απόφαση του ΣτΕ είχαν ακυρωθεί οι: α) υπ’ αριθµ. 
115/07-09-2005 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
της Ν.Α. Θεσπρωτίας και β) η υπ’ αριθµ. 4/07-10-2005 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
18 του Ν. 2218/1994 της Περιφερείας Ηπείρου. Οι ακυρωθείσες αποφάσεις είχαν αποτελέσει 
την νοµική αιτιολογική βάση της καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής, η επέλευση δε της 
ακυρότητας αυτών κατέστησε παράνοµη την κατάπτωση και έδωσε το δικαίωµα στον 
ενάγοντα να αξιώσει την επιστροφή της, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., 
αφού η παράνοµη κατάπτωση τελεί σε άµεση συνάφεια µε ζηµιογόνα συµπεριφορά των 
οργάνων της Περιφερείας Ηπείρου. Ορθά λοιπόν και µε πλήρη αιτιολόγηση το δικάσαν 
∆ικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 23/2013 οριστική απόφασή του και απέρριψε το σύνολο 
των απαιτήσεων του ενάγοντος για θετικές και αποθετικές ζηµίες και έκανε εν µέρει δεκτή 
την αγωγή για το ποσόν των 4.176 €, που αποτελεί το ύψος της παρανόµως καταπεσούσης 
εγγυητικής επιστολής. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Η ανωτέρω υπ’ αριθµ. 23/2013 απόφαση του 
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας είναι οριστική και µη 
προσωρινά εκτελεστή. Η απόφαση αυτή υπόκειται στο ένδικο µέσον της Εφέσεως, η Έφεση 
δε ασκείται εµπρόθεσµα εντός προθεσµίας 60 ηµερών από της κοινοποιήσεως της 
αποφάσεως. Η απόφαση επεδόθηκε στις 17-04-2013 και συνεπώς η προθεσµία για 
άσκηση Εφέσεως λήγει στις 17-06-2013. ∆ικαίωµα εφέσεως έχει και ο αντίδικος, λόγω 
της πενιχρής νίκης του. Σύµφωνα µε όσα εξέθεσα στο ιστορικό µέρος της υποθέσεως η 
εκδοθείσα απόφαση δεν παράγει κανέναν νοµικό ή ουσιαστικό λόγο ασκήσεως εφέσεως. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν µπορεί να ανεύρει νοµικό ή πραγµατικό σφάλµα στην ερµηνεία 
και εφαρµογή του νόµου ή την εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών, από το δικάσαν 
∆ικαστήριο, ώστε να παραπονεθεί για έκδοση εσφαλµένης αποφάσεως. Η άσκηση ενδίκων 
µέσων είναι δικαίωµα των διαδίκων και δεν υπαγορεύεται από σκοπιµότητες, ούτε µπορεί να 
επιβληθεί µε Εγκυκλίους. Το δικαίωµα είναι κυριαρχικό και συνδέεται άµεσα µε την περί 
δικαίου συνείδηση και αντίληψη. Εν προκειµένω δεν υπάρχει αγαθό που να κινδυνεύει και να 
χρήζει περαιτέρω δικαστικής προστασίας αφού επί της εννόµου διαφοράς η δικαστική 
προστασία παρεσχέθη, µε πλήρη νοµική και ουσιαστική τεκµηρίωση και αιτιολόγηση. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω εκτεθέντα Εισηγούµαι να µην ασκηθεί έφεση κατά της 
υπ’ αριθµ. 23/2013 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας, ταυτόχρονα δε 
Εισηγούµαι να µην καταβληθεί το ποσόν των 4.176 € (νοµιµότοκα) στον αντίδικο – 
ενάγοντα, µέχρι της εκπνοής της προθεσµίας εφέσεως και τούτο διότι είναι πολύ 
πιθανόν να ασκηθεί έφεση από τον αντίδικο, όστις ουσιαστικά ηττήθηκε, εκτός εάν ούτος, 
προγενέστερα, προσκοµίσει Έκθεση παραιτήσεως από τα ένδικα µέσα, της Γραµµατείας του 
∆ικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση…». 
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Β) «… Σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. πρωτ. 37503/1255/19-04-2013 εγγράφου του Γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας (σχετ. 1), το οποίο περιέχει ενηµέρωση επί 
πορείας δικαστικής υποθέσεως και εισήγηση για µη άσκηση ενδίκου µέσου …… Όπως έχει 
ήδη εκτεθεί, στο προηγούµενο έγγραφο µου, η υποχρέωση καταβολής του ποσού των 4.176 € 
στον αντίδικο Νικόλαο Ζήκο πηγάζει από το διατακτικό της υπ’ αριθµ. 23/2013 οριστικής 
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (σχετ. 3) σε συνδυασµό µε την υπ’ 
αριθµ. 2053/2008 απόφαση του ΣτΕ (σχετ. 4). Ο αντίδικος – ενάγων, παρά την πενιχρή 
δικαστική νίκη του, υπέβαλλε προς την Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 43121/1549/10-05-2013 υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι «Παραιτούµαι του δικαιώµατος ασκήσεως εφέσεως 
κατά της υπ’ αριθµ. 23/2013 οριστικής αποφάσεως του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Κερκύρας, η οποία µου επιδόθηκε την 12-04-2013 και ζητώ την 
επιδικασθείσα σε βάρος σας καταβολή του ποσού των 4.176 ευρώ, νοµιµοτόκως από της 
επιδόσεως της αγωγής, ήτοι από 13-02-2009 µέχρι της εξοφλήσεως (10-05-2013). 
Οφειλόµενο ποσό κεφάλαιο 4.176,00 €, τόκο 1.557,23 €, σύνολο 5.733,23 €.» (σχετ. 6). Η 
παραπάνω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται και από πίνακα τόκων υπερηµερίας εκ του οποίου 
προκύπτει ότι το συνολικό ύψος των τόκων υπερηµερίας ανέρχεται στο ποσόν των 1.557,23 € 
(σχετ. 7). Ο πίνακας αυτός έχει ελεγχθεί και είναι απολύτως ακριβής, ως προς τα κονδύλια 
των τόκων, για κάθε µια χωριστά χρονική περίοδο αυξοµειώσεως του επιτοκίου. Εν 
προκειµένω επισηµαίνω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 21 του «Κώδικα Νόµων Περί ∆ικών του 
∆ηµοσίου» το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 109 του Εισ. Ν.Α.Κ. «ο νόµιµος και ο 
της υπερηµερίας τόκος πάσης του ∆ηµοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν 
άλλως ωρίσθη δια συµβάσεως ή ειδικού νόµου. Ο ειρηµένος τόκος άρχεται από της 
επιδόσεως της αγωγής». Παρά την παραπάνω ειδική ρύθµιση όµως το ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Κερκύρας µε την 23/2013 απόφασή του όρισε το επιτόκιο σύµφωνα µε το 
εκάστοτε ισχύον και όχι σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη, τούτο δε διότι έλαβε υπόψιν του 
την υπ’ αριθµ. 1663/2009 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ (σχετ.8), η οποία έκρινε ότι το 
άρθρο 21 του «Κώδικα Νόµων Περί ∆ικών του ∆ηµοσίου» παραβιάζει το άρθρο 4, παρ. 1 
του Συντάγµατος, δια του οποίου καθιερώνεται η ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόµου, 
διότι έτσι το δηµόσιο εξοπλίζεται αδικαιολόγητα, έναντι των ιδιωτών και θεσπίζεται υπέρ 
αυτού αδικαιολόγητη προνοµιακή µεταχείριση, χωρίς να συντρέχει λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος. Σχετικές µε το ζήτηµα αυτό είναι και οι υπ’ αριθµ. 1476/2004 και 2807/2002 
αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία 
κυρώθηκε µε το άρθρο Πρώτο του Ν.∆. 53/1974. Σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτεθέντα 
λοιπόν η Περιφέρεια Ηπείρου είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει στον αντίδικο το κεφάλαιο 
των 4.176,00 €, εντόκως από της επιδόσεως της αγωγής, ήτοι από 13-02-2009 (οράτε 
τελευταία σελίδα της υπ’ αριθµ. 23/2013 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Κερκύρας), µέχρις εξοφλήσεως, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας, όπως 
τούτο εµφανίζεται στον υποβληθέντα πίνακα τόκων υπερηµερίας και ο οποίος τόκος 
ανέρχεται στο ποσόν των 1557,23 €. Όθεν για τους παραπάνω λόγους Εισηγούµαι την 
έγκριση της δαπάνης και την εξόφληση της οφειλής που επιδικάστηκε µε την υπ’ αριθµ. 
23/2013 απόφαση του Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας και που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 5.733,23 € (κεφάλαιο 4.176,00 + τόκοι υπερηµερίας 
1.557,23 €)…..». 

7. Την από 10-05-2013 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νικολάου Ζήκου που κατέθεσε στη 
Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 43121/1549/10-05-
2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε., συσχετισµένη µε τα ανωτέρω έγγραφα του 
Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε.Θ.), µε συνηµµένο τον σχετικό πίνακα τόκων 
υπερηµερίας. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 16/607/30-05-2013) 

Εγκρίνει την µη άσκηση ενδίκων µέσων, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας), κατά της αριθµ. 23/2013 οριστικής απόφασης του Τριµελούς Τµήµατος 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, επί της από 20-01-2009 αγωγής του Νικολάου 
Ζήκου, κατά της Ν.Α. Θεσπρωτίας (ήδη Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 37503/1255/19-04-2013 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Σπυρίδωνα Γιώγου (ανωτέρω υπό στ. 6Α), και 
ειδικότερα επειδή: «…η εκδοθείσα απόφαση δεν παράγει κανέναν νοµικό ή ουσιαστικό λόγο 
ασκήσεως εφέσεως. Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν µπορεί να ανεύρει νοµικό ή πραγµατικό 
σφάλµα στην ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου ή την εκτίµηση των πραγµατικών 
περιστατικών, από το δικάσαν ∆ικαστήριο, ώστε να παραπονεθεί για έκδοση εσφαλµένης 
αποφάσεως. …… Εν προκειµένω δεν υπάρχει αγαθό που να κινδυνεύει και να χρήζει 
περαιτέρω δικαστικής προστασίας αφού επί της εννόµου διαφοράς η δικαστική προστασία 
παρεσχέθη, µε πλήρη νοµική και ουσιαστική τεκµηρίωση και αιτιολόγηση.». 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω, αριθµ. 23/2013 οριστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η από 20-01-2009 αγωγή του Νικολάου Ζήκου, 
κατά της Ν.Α. Θεσπρωτίας (ήδη Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) και υποχρεώνεται η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της Ν.Α. Θεσπρωτίας, να καταβάλει προς τον 
ενάγοντα το ποσό των € 4.176,00 νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής (13-02-2009), 
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας, 

Εγκρίνει την καταβολή εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας (σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ.2 Ν.3852/2010), στον 
ανωτέρω ενάγοντα Νικόλαο Ζήκο, των επιδικασθέντων µε την αριθµ. 23/2013 οριστική 
απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, ποσών: Α) για την οφειλή, ποσό € 
4.176,00 νοµιµοτόκως από την 13-02-2009 και Β) για τόκους οφειλής ποσό € 1.557,23 ήτοι 
συνολικό ποσό € 5.733,23 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0892 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 49483/1627/27-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
49581/1741/27-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/608/30-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 & ΚΑΕ 1329α του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού € 377,61 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του 
εκτυπωτή τύπου DEVELOP ineo 203 της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και  

2. ∆απάνη ποσού € 180,00 µε ΦΠΑ, για την επισκευή  του Φωτοτυπικού µηχανήµατος, 
ΚΟΝΙCA MINOLTA BIZHUB 421 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Τροποποίηση δροµολογίου, που περιλαµβάνεται στην αριθµ. 5/89/05-02-2013  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό έτος 2012-
2013. 
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10. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά µαθητών 
σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» 
όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι 
τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε 
ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 
2012.  

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

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

13. Τις αριθµ. 5/89/05-02-2013, 8/232/04-03-2013 και 13/411/19-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες τροποποιήθηκε η ανωτέρω αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση. 

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 50162/1637/27-05-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50196/1771/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση ενός  δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, που 
περιλαµβάνεται στην αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε 
όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/609/30-05-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 5/89/05-02-2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, 
ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής: 

Το αριθµ. 62 δροµολόγιο (Α/θµιας Εκπαίδευσης) «Λάκκα-Ηγουµενίτσα» που εκτελούσε ο  µεταφορέας 
Γόγολος Σπύρος (ΤΑΧΙ), λόγω παραίτησής του θα εκτελείται από τον Βασιλείου Σπυρίδωνα (ΤΑΧΙ) από  
27-5-2013 και µε την ίδια τιµή 19,14 € 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στον Ειδικό Φορέα 
191/0821 για την Α/βάθµια Εκπαίδευση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση του Πρακτικού 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 13/410/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
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δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 92.906,89 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 2013, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 34010/1141/11-04-201εισήγηση 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 αριθµ. πρωτ. 
50157/1636/28-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. ………..05-2013 στον φάκελο 
7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Μετά την ολοκλήρωση του 
ανοικτού διαγωνισµού της αριθ. 4/2013 διακήρυξης, ανάδειξης µειοδοτών-εργολάβων για 
την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, σας στέλνουµε συνηµµένο  το σχετικό πρακτικό Νο 1 
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος του εν 
λόγω διαγωνισµού. Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού όπως φαίνεται και από το 
επισυναπτόµενο πρακτικό, εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού  ως εξής: 1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α΄ µε τιµή προσφοράς 
0,032 χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο. 2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον 
τοµέα Γ΄ µε τιµή προσφοράς 0,033 χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο.Για τον 
τοµέα Β΄ δεν δόθηκε προσφορά και δεν προέκυψε µειοδότης-εργολάβος. Σύµφωνα µε το 
αρ. πρωτ. 3538/20-5-2013 επισυναπτόµενο έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής, λόγω του επείγοντος της υλοποίησης του προγράµµατος και δεδοµένου ότι 
δεν κατατέθηκε προσφορά για τον τοµέα Β΄, προτείνεται να γίνει απευθείας ανάθεση (µε 
λήψη κλειστών προσφορών) µη υπερβαίνοντας την τιµή των 0,03 € χωρίς ΦΠΑ (τιµή της 
διακήρυξης), ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και για  µέγιστο αριθµό τριών (3)  
ψεκασµών ως εξής: …. (επισυνάπτεται πίνακας)». 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/14-05-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 

Της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου για  το έργο «Παροχή υπηρεσιών  για τον από εδάφους ∆ολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του ∆άκου της Ελιάς για το έτος 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας». 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 4/2013 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 14η  Μαΐου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. έως 
11.00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 40 της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της 
επιτροπής ήτοι:  

1. Θεοδώρα Τούση   ως Πρόεδρος   

       ως  µέλη 

2. Σπυρίδων Παππάς    

3. Ειρήνη Πάσχου  
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4. Αναστασία Κενούτη 

5. Προκόπης Γκόλιας  

Η  επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές των: 

1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  για τον τοµέα  Α 

2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  για  τον τοµέα  Γ 

Για τον τοµέα Β δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των δύο 
προσφορών οι οποίοι ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ύστερα η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής προέκυψε ότι ήταν σύµφωνα µε την 
διακήρυξη και  η επιτροπή αποφάσισε  ότι γίνονται οµόφωνα δεκτές και οι δύο προσφορές. 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι δύο (2) οικονοµικές προσφορές ήτοι: 

1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α 0,032 € χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο 
Ελαιόδεντρο. 

2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ 0,033€ χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο  
Ελαιόδεντρο. 

Η  επιτροπή µετά τον έλεγχο κάνει δεκτές και τις δύο προσφορές µε τα αντίστοιχα ποσά. 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 

         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
............................................................................................................................................... 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/610/30-05-2013) 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για 
την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», 
συνολικού προϋπολογισµού € 92.906,89 µε ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παρέλαβε δύο (2) 
προσφορές των: 1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α και 2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για  
τον τοµέα  Γ, ενώ για τον τοµέα Β δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. Μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των ανωτέρω προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι ήταν 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι γίνονται δεκτές, και 
προχώρησε στην αποσφράγιση και εξέταση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, τις οποίες έκανε δεκτές, µε τα αντίστοιχα ποσά, ήτοι: 1) 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α: ποσό 0,032 € χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο 
ελαιόδεντρο και 2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ: ποσό 0,033 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο ελαιόδεντρο. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για 
τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισµού € 92.906,89 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
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Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 2013, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση 
του έργου, κατά τοµέα οι εξής: 

1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α, µε τιµή προσφοράς 0,032 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο Ελαιόδεντρο και 

2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ, µε τιµή προσφοράς 0,033 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο  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.  

Β. Για τον Τοµέα Β της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, ο οποίος απέβη 
άγονος, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά,  

και λόγω του επείγοντος της υλοποίησης του προγράµµατος, σύµφωνα µε τη σχετική, αριθµ. 
πρωτ. 50157/1636/28-05-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ.7) και το αρ. πρωτ. 3538/20-5-2013 
επισυναπτόµενο έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, 

Εγκρίνει, για τον ως άνω Τοµέα Β’ της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του διαγωνισµού για την 
ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», 
την απευθείας ανάθεση, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µη υπερβαίνοντας 
την τιµή των 0,03 € χωρίς ΦΠΑ (τιµή της διακήρυξης), ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και 
για µέγιστο αριθµό τριών (3) ψεκασµών, 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ 

    ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ              
µε ανώτερη τιµή ανά Π.Ε. 0.03€ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

212.929 212.929Χ0,03=6.387,87 € 
6.387,87Χ3=19.163,61 €  

Χωρίς ΦΠΑ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου 
Ιωάννη Καραµπιτιάνη Ε∆Ε, µέχρι την 02-07-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46719/1753/21-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 47460/1685/21-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 2-7-
2013, επειδή η αποπεράτωση του έργου µέσα στη συµβατική προθεσµία δεν κατέστη 
δυνατή λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών καθότι το συγκεκριµένο έργο έχει και 
εργασίες ασφαλτικών. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, 
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επειδή αφ ενός από τα αίτια δικαιολογείται η γενοµένη καθυστέρηση αφετέρου για την 
αποπεράτωση των υπολειπόµενων εργασιών κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτουµένη 
παράταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/611/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη 
Καραµπιτιάνη Ε∆Ε, µέχρι την 02-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 
5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 49013/1844/24-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49977/1754/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
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Ηπείρου έτους 2013», και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/612/30-05-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής 
οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49013/1844/24-05-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 
Έγκριση διοργάνωσης του 11ου Preveza Jazz Festival από την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
757/21-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αρ. πρωτ. 47193/1682/21-05-2013 στον 
φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από 
την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Πρέβεζας και το 
Επιµελητήριο Πρέβεζας, του 11ου Preveza Jazz Festival καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, στα πλαίσια της τοποθέτησής τους σε 
παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και των σχετικών εγγράφων του 
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Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που είχαν καταθέσει στη 12η/09-04-2013 Συνεδρίαση, 
επεσήµαναν και πάλι την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη τα νέα δεδοµένα, που αφορούν 
στην επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/613/30-05-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Πρέβεζας και το Επιµελητήριο Πρέβεζας, του 11ου Preveza Jazz Festival, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου 2013 στον πεζόδροµο της Πρέβεζας µε 
ελεύθερη είσοδο, σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθµ. πρωτ. 
757/21-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως εξής: 

«…. Το Preveza Jazz Festival συµπληρώνει φέτος 11 χρόνια ζωής. Φιλοδοξεί να γίνει το 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Τζαζ της ∆υτικής Ελλάδας και όχι µόνο καθώς δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ 
jazz ούτε στην  Ήπειρο ούτε στην ευρύτερη περιοχή.  Έχει καθιερωθεί να γίνεται την τελευταία 
εβδοµάδα του Μάη σε ανοιχτό χώρο στο λιµάνι της Πρέβεζας µε φόντο τη θάλασσα και τα 
ιστιοφόρα από κάθε σηµείο του πλανήτη που έχουν ήδη καταφθάσει. Συµµετέχουν 
συγκροτήµατα από διάφορες χώρες της Ευρώπης  και την Ελλάδα. Επίσης συµµετέχουν και 
σχήµατα τοπικά ή της ευρύτερης περιοχής.  Έχει φανατικούς φίλους και από τις γύρω 
περιοχές ενώ αρκετοί ξένοι επισκέπτες συνδυάζουν την άφιξή τους µε την διενέργεια του 
Φεστιβάλ. Μεγάλη είναι η απήχησή του στη νεολαία που έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
θαυµάσιους ξένους και έλληνες µουσικούς. Η προβολή του φεστιβάλ στα ΜΜΕ είναι 
πανελλαδική.   

Φέτος έχει προγραµµατιστεί για τις 31 Μαΐου, 1 και 2 Ιουνίου 2013 στον πεζόδροµο της 
Πρέβεζας µε ελεύθερη είσοδο. Συµµετέχουν συγκροτήµατα από την Σερβία, Αυστρία, Ολλανδία 
και Πολωνία, από την Αργεντινή (για πρώτη φορά) από την Ελλάδα καθώς και τοπικά 
συγκροτήµατα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται µε την υποστήριξη της Περιφέρεια Ηπείρου, του 
∆ήµου Πρέβεζας του Επιµελητηρίου Πρέβεζας και µε τη συµπαράσταση του ∆ήµου Αθηναίων 
και των πρεσβειών.  Το φεστιβαλ υποστηρίζουν τοπικοί φορείς της πόλης όπως η 
Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας, η Κινηµατογραφική Λέσχη Πρέβεζας και οι Φίλοι του 
Ποδηλάτου. Θα προβληθεί ζωντανά και µέσω διαδικτύου από τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό ενώ 
εκτός από τις συναυλίες θα διοργανωθούν παράλληλες εκδηλώσεις.   

Ξεκίνησε το 2003 και από την επόµενη χρονιά συνδέθηκε µε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 
Φεστιβάλ Jazz των Αθηνών αποκτώντας διεθνή χαρακτήρα και κατοχυρώνοντας το θεσµό έως 
σήµερα.. Το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Jazz των Αθηνών που φέτος κλείνει τα 13 χρόνια αποτελεί 
την κορυφαία διοργάνωση στην Ελλάδα στο χώρο της Jazz. Σε αυτό συµµετέχουν καλλιτέχνες 
από 20 περίπου ευρωπαϊκές χώρες και γίνεται υπό την αιγίδα των πρεσβειών και των 
ινστιτούτων των χωρών αυτών και φυσικά του ∆ήµου Αθηναίων. Σε συνεργασία µε τις 
πρεσβείες κάποια από τα συγκροτήµατα  που παίζουν στην Αθήνα (τα οποία είναι κορυφαία 
στο χώρο τους) συµµετέχουν στο Preveza Jazz Festival καθιστώντας τη διοργάνωση υψηλών 
προδιαγραφών . 

Οι θετικές συνέπειες της διοργάνωσης του 11th PREVEZA JAZZ FESTIVAL είναι προφανείς:  

� Εδραιώνεται ένα Φεστιβάλ ποιοτικής µουσικής µε χρόνια ιστορία, το µοναδικό στην 
περιοχή και από τα λίγα φεστιβάλ jazz στην Ελλάδα. 

� Συσφίγγονται οι σχέσεις µε Ευρωπαϊκές χώρες µέσω των πρεσβειών τους γεγονός 
ιδιαίτερα σηµαντικό τη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης. 

� Η Πρέβεζα και κατά επέκταση η Ήπειρος αποκτά το στίγµα της στο διεθνή πολιτιστικό 
χάρτη. 

� Η περιοχή προβάλλεται σε όλη την Ελλάδα από τα ΜΜΕ και ειδικότερα τον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο στις σελίδες των πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

� Τουριστικά αναβαθµίζεται η περιοχή µε µια εκδήλωση επιπέδου εκτός τουριστικής σαιζόν 
που µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για ένα τριήµερο πολιτισµού και αναψυχής. 
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� Σαν πολιτιστικό γεγονός δίνει τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής (σπουδαστές 
ωδείων, µαθητές Μουσικού Γυµνασίου, φοιτητές των ΤΕΙ) να παρακολουθήσουν δεξιοτέχνες 
νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας τους µουσικά ερεθίσµατα.   

� ∆ίνει τη δυνατότητα σε νέους ντόπιους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά 
και να διδαχτούν από φτασµένους συναδέλφους τους….». 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2013 ΣΑΕΠ 030, για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 
τριηµέρου, µετακινήσεις από Αθήνα Πρέβεζα και επιστροφή, χόρδισµα και µεταφορά του 
πιάνου για τρεις ηµέρες  και εκτυπώσεις (αφίσες, flyers, πανό). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 39675/1322/24-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49768/1745/28-
05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε επισυναπτόµενο το αρ. πρωτ. 
Φ23/2319/22-04-2013 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«εισηγούµαστε όπως χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, προκειµένου να 
προβεί στην ανάδειξη προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των 
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εγκαταστάσεών του στην Πρέβεζα, µε δικές του διαδικασίες, για το έτος 2013, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/614/30-05-2013) 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του δηµόσιου ανοιχτού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 14/465/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295 
/ ΚΑΕ 0879), Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 35099/1179/25-
04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία 
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της δηµοσίευσης της διακήρυξης, η οποία επιβάλλεται λόγω του επείγοντος, καθότι το χρονικό 
διάστηµα που αποµένει µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του έργου (15-06-2013) που 
προβλέπεται στην τεχνική έκθεση της αρµόδιας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

7. Το αριθµ. πρωτ. 46420/1702/24-05-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49765/1744/28-05-2013 
στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζεται συνηµµένα το Πρακτικό Ι/20-05-
2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του και 
την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/20-05-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την αρ. πρωτ: 
41165/1357/30-04-2013 διακήρυξη, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον 
από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» (αρ. 
διακήρυξης: 4/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 20η του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
την αρ. 4/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 41165/1357/30-04-2013), µε τίτλο: «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
πρόεδρος, 

2)   Κατηφόρη Ιωάννα, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4)  Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Πρέβεζας 

5) Τσίχλη Μαρία, εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια παρουσία των 
διαγωνιζοµένων προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ 

 ATE bank  
 Αριθµ: 12380008702 /14-05-2013 
 Ποσού: 466,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
2 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 Αριθµ: 2917538354 / 17-5-2013 
 Ποσού: 683,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗΣ 
ATE bank 
 Αριθµ: 3058110029171 /10-5-2013 
 Ποσού: 1.100,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόµενα 

από την αρ. 4/2013 διακήρυξη, δικαιολογητικά.   
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2.  Τεχνικές προδιαγραφές 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην 
ανωτέρω διακήρυξη. Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά καταγράφηκαν στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Πίνακας 

Τεχνικής 
Προσφοράς 

Αντίγραφα 
αδειών 

κυκλοφορίας 
γεωργικών 
ελκυστήρων 

Αντίγραφα 
αδειών 

οδήγησης των 
οδηγών 

γεωργικών 
ελκυστήρων 

Υπεύθυνη 
∆ήλωση 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΜΕΑΣ Ε΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

2 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

∆ΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

Α∆ΕΙΕΣ 

∆ΕΝ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

Ο∆ΗΓΟΥΣ  

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. 
ΖΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ∆΄ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τεχνικών προφορών: 

� η προσφορά του ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ τ. ΙΩΑΝΝΗ, καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για 
τον Τοµέα Ε΄. 

� η προσφορά του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τον Τοµέα 
Γ΄. 

�  η προσφορά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης 
για τους Τοµείς Α΄, Β΄ και ∆΄, ενώ δεν είναι πλήρης ως προς τα κατατεθέντα δικαιολογητικά που 
αφορούν τη συµµετοχή του στον τοµέα Γ΄. Ειδικότερα δεν κατατέθηκαν οι προβλεπόµενες από το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -.Ι (Απαιτούµενα στοιχεία τεχνικής προσφοράς) της διακήρυξης, άδειες 
κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων και οδηγών. Ως εκ τούτου η τεχνική προσφορά του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, για τον τοµέα Γ΄ δεν γίνεται αποδεκτή. 

3.  Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 
προδιαγραφών, η επιτροπή συναποφάσισε να προβεί στην παρούσα συνεδρίαση και στην εξέταση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων και την καταγραφή τους, ως εξής: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ (Τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασµό χωρίς ΦΠΑ) 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΜΕΑΣ Ε΄ 0,084 € 

2 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ 0,074 € 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Α΄ 0,070 € 
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ΤΟΜΕΑΣ Β΄ 0,080 € 

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ ∆εν αξιολογείται  

ΤΟΜΕΑΣ ∆΄ 0,084 € 

 
Οι ανωτέρω αξιολογηθείσες οικονοµικές προσφορές, κρίνονται αποδεκτές καθώς είναι σύµφωνες 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. ΙΙ της διακήρυξης (Πίνακας - Αντικείµενο του έργου),  στο οποίο 
αναφέρονται οι ανώτερες τιµές ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) και το άρθρο 13 της 
διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο η ανώτερη προσφερόµενη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά 
ψεκασµό δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται  στον πίνακα του άρθρου 1. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 
118/2007και τα αναφερόµενα στην αρ. 4/2013 διακήρυξη, προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού και την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα,  
στους κατωτέρω: 

Τοµέας  Α΄ : Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο   και   
ψεκασµό : 0,070 €.  

Τοµέας  Β΄ : Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο  και   
ψεκασµό : 0,080 €.  

Τοµέας  Γ΄ : Στον ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και  ψεκασµό : 
0,074 €.  

Τοµέας  ∆΄ : Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασµό : 0,084 €.  

Τοµέας  Ε΄ : Στον ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ τ. ΙΩΑΝΝΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασµό : 0,084 €.  

 Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/615/30-05-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των α) ΚΩΣΤΑ 
ΧΡΗΣΤΟΥ τ. ΙΩΑΝΝΗ, β) ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ και γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, από τον οποίο 
προέκυψε ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 4/2013 διακήρυξη δικαιολογητικά, 
προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, προκειµένου να ελεγχθεί η 
συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω διακήρυξη. Μετά τον 
έλεγχό τους, η Επιτροπή έκρινε ότι α) η προσφορά του ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ τ. ΙΩΑΝΝΗ, καλύπτει τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τον Τοµέα Ε΄, β) η προσφορά του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, 
καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τον Τοµέα Γ και γ) η προσφορά του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τους Τοµείς Α΄, 
Β΄ και ∆΄, ενώ δεν είναι πλήρης ως προς τα κατατεθέντα δικαιολογητικά που αφορούν τη συµµετοχή 
του στον τοµέα Γ΄, και ως εκ τούτου η τεχνική προσφορά του για τον τοµέα Γ΄ δεν γίνεται αποδεκτή. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και εξέταση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και έκρινε όλες τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές, καθώς είναι 
σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. ΙΙ της διακήρυξης (Πίνακας - Αντικείµενο του έργου),  στο 
οποίο αναφέρονται οι ανώτερες τιµές ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο (χωρίς ΦΠΑ) και το άρθρο 13 της 
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διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο η ανώτερη προσφερόµενη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά 
ψεκασµό δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται  στον πίνακα του άρθρου 1. Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και την ανάδειξη των προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα, 
ως εξής: Τοµέας  Α΄: Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο και ψεκασµό: 0,070 € χωρίς ΦΠΑ. Τοµέας  Β΄: Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή 
προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό: 0,080 € χωρίς ΦΠΑ. Τοµέας Γ΄: Στον ΤΖΙΜΑ 
ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό: 0,074 € χωρίς ΦΠΑ. 
Τοµέας  ∆΄: Στον  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασµό: 0,084 € ω. Τοµέας Ε΄: Στον ΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ τ. ΙΩΑΝΝΗ, µε τιµή προσφοράς ανά 
ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό: 0,084 € χωρίς ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του δηµόσιου ανοιχτού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισµού € 
120.998,59 µε ΦΠΑ, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα, 
οι κατωτέρω, σύµφωνα µε την αριθµ. 4/2013 διακήρυξη: 

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

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

Τοµέας  Γ΄ : ο ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό: 
0,074 € χωρίς ΦΠΑ  

Τοµέας ∆΄: ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. ΖΗΣΗΣ, µε τιµή προσφοράς ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και 
ψεκασµό: 0,084 € χωρίς ΦΠΑ  

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

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/21-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο ο 
διαγωνισµός κατέστη άγονος και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού, χωρίς 
τροποποίηση των ουσιωδών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής 
διακήρυξης.    
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/466/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
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Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.596,43 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 
295 / ΚΑΕ 0879) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 33532/1128/26-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 49011/1836/24-05-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49761/1743/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, Πρακτικό 
της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν 
θέµατι διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο ανωτέρω διαγωνισµός απέβη άγονος και 
παρακαλούµε για τα εξής: 1.Την έγκριση του ως άνω πρακτικού.2. Την έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, χωρίς να τροποποιούνται οι ουσιώδεις όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της 
αρχικής. 3.Την έγκριση πληρωµής της δαπάνης δηµοσίευσης (Ε.Φ.:295 ΚΑΕ:0879) η οποία 
κατά την πληρωµή των αναδόχων θα παρακρατηθεί από τη συµβατική αµοιβή τους.». 

Στο Πρακτικό Ι/21-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε την αρ. 
5/2013 διακήρυξη (αρ. πρωτ: 41253 / 1360 / 30-04-2013), µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για 
τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail 
στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 21η του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 
ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, της αρ. 
5/2013 διακήρυξη (αρ. πρωτ: 41253 / 1360 / 30-04-2013), µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 
2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» 

 Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2)   Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έως και την ώρα έναρξης του ∆ιαγωνισµού (12η µεσηµβρινή), δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007 (Κρίσεις αποτελεσµάτων 
∆ιαγωνισµού) και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά σχετικά µε τον εν λόγω 
διαγωνισµό ενώ έχουν τηρηθεί όλοι οι προβλεπόµενοι από την αρ. 5/2013 ∆ιακήρυξη κανόνες 
δηµοσιότητας η επιτροπή εισηγείται: 
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Την επανάληψη του διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/616/30-05-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/21-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα 
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 24.596,43 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο 
(ανωτέρω υπό στ. 7), ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά. 

− Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 24.596,43 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), χωρίς 
τροποποίηση των ουσιωδών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης αυτού.  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε το σχέδιο 
διακήρυξης που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49011/1836/24-
05-2013εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει την πληρωµή της δαπάνης δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2013 (Ε.Φ.:295 ΚΑΕ:0879), η οποία κατά την πληρωµή των αναδόχων θα 
παρακρατηθεί από τη συµβατική αµοιβή τους. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, του ∆ιεθνούς Συνεδρίου στα Πλαίσια 
των εκδηλώσεων «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013» µε θέµα: «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και 
τους Έλληνες από το 1821 ως σήµερα» στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6463/41/28-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50112/1767/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον ∆ήµο 
Νικολάου Σκουφά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου στα Πλαίσια των εκδηλώσεων «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 
2013» µε θέµα: «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 1821 ως 
σήµερα» στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2013, βάσει και του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του 
∆ήµου Νικολάου Σκουφά και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καθώς και την έγκριση των 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 96 - 

σχετικών δαπανών. Στην εισήγηση επισυνάπτεται το αριθµ. πρωτ. 774/18-01-2013 
σχετικό έγγραφο του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά, καθώς και αντίγραφο του ανωτέρω 
Μνηµονίου Συνεργασίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/617/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον ∆ήµο Νικολάου 
Σκουφά, του ∆ιεθνούς Συνεδρίου που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
«ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013» µε θέµα: «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 
1821 ως σήµερα» στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2013, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
βάσει του σχετικού Μνηµονίου Συνεργασίας µε τον ∆ήµο Ν. Σκουφά. 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ σηµαντική τη 
συµµετοχή της στη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, καθώς αποτελεί σηµαντικό πολιτιστικό 
γεγονός που αποσκοπεί στην ανάδειξη του Φιλελληνικού κινήµατος από την επανάσταση του 
1821 µέχρι σήµερα. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 4.000,00 για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της 
ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία θα καλύψει τη δαπάνη διαµονής των επίσηµων 
προσκεκληµένων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού καθώς επίσης και τη δαπάνη για την 
ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ υπόλοιπες δαπάνες θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1944/28-05-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50207/1775/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την « … Έγκριση του από 15-05-2013 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών υπηρεσιών 
και εργασιών, για την παροχή εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι  Ηπείρου όπως προχωρήσει στη 
διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή πετρελαίου, για το έτος 2013.». 

Στο ανωτέρω, από 15-05-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Στην Άρτα σήµερα 15 / 5 /2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36/1495/17-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων προκειµένου να εξετάσει το αριθµ  
Φ23/2317/22-4-2013 αίτηµα του ΤΕΙ Ηπείρου για παροχή εξουσιοδότησης σ’ αυτό ανάδειξης 
προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Άρτα για 
το έτος 2013.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την παρ. 6 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97 και τις τοποθετήσεις των 
µελών µε το σκεπτικό ότι καλύτερα να γίνει διεξαγωγή του διαγωνισµού από το ΤΕΙ Ηπείρου, καθότι οι 
Υπηρεσίες του έχουν πλήρη γνώση των αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες 
των εγκαταστάσεών του στην Άρτα για το έτος 2013. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

για την παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΙ Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Άρτα για 
το έτος 2013. 

 
Άρτα    15/5/2013 

Η Επιτροπή 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/618/30-05-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, 
προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Άρτα, για το έτος 
2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, και βάσει του από 15-05-
2013 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ.6), µε 
το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης.  
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 99 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, 
Κολιού Αρχοντίας, στην Αθήνα, από 9 έως 11-06-2013 για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: 
«Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε το 
αρ. πρωτ. 1944/28-05-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50207/1775/28-05-2013 στον 
φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη 
µετακίνηση της Κολιού Αρχοντίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, 
για συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα  της “ Forum training & consulting”στην 
Αθήνα από 09/06/2013 έως και 11/06/2013 µε θέµα «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 16/619/30-05-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Κολιού Αρχοντίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει 
η «Forum training & consulting», από 9 έως 11-06-2013 µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & 
Χρήση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων», καθώς 
και τη δαπάνη ποσού € 290,00 για την κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής, και τη δαπάνη 
ποσού 300,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, οι οποίες 
θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0879 για τη συµµετοχή και ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711 
για τα έξοδα µετακίνησης- διαµονής). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υ υποβλήθηκε µε το µε το αρ. πρωτ. 1944/28-05-2013 
έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50207/1775/28-05-2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/620/30-05-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ9-472



 - 102 - 

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

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.0899 
Λοιπές ειδικές 
αµοιβές 

60,00 
Τεχνικός έλεγχος του ΚΗΙ 1598 οχήµατος 
του Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Άρτας από ΚΤΕΟ. 

 

072.1711 
Προµήθεια 
επίπλων 

100,00 
∆απάνη για προµήθεια µιας καρέκλας για 
τη ∆/νση ∆/κού – Οικ/κου της Π.Ε. Άρτας   

ΠΑΛΗΟΧΩΡΗ ∆.–
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ∆. ΟΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 160,00   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-05-2013 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επανάληψής της µε τους ίδιους όρους, την 10-06-2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 35979/1666/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 
2013». 
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7. Την αριθµ. 14/473/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37274/706/19-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 20852/409/05-03-2013 
απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Το αριθµ. πρωτ. 50283/932/28-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50310/1783/28-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 28-05-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής:  «…. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε. ∆.) επικοινώνησε µε την υπηρεσία 
του πρωτοκόλλου και διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.  Μετά την 
τελευταία πρόσκληση του κήρυκα προς τους εργολάβους ∆ηµοσίων Έργων δεν προσήλθε 
κανένας να παραδώσει φάκελο δικαιολογητικών και φάκελο προσφοράς. Κατόπιν αυτών 
ολοκληρώθηκε η δηµοπρασία και η Ε. ∆. κρίνει ως άγονο τον δηµόσιο διαγωνισµό για το 
έργο του θέµατος και εισηγείται την επανάληψή του µε τους ίδιους όρους την Τετάρτη 10-6-
2013.....».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/621/30-05-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα 
∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η 
διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και ορίζει την 10η Ιουνίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη 
θέση που έχει υποστηρίξει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.   

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού (τεµαχιστής 
ογκωδών αντικειµένων), για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας», 
προϋπολογισµού € 350.000,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και κατάρτιση και 
έγκριση των όρων της διακήρυξης.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν. 3886/2010. 

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
50163/3913/28-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50293/1782/28-05-2013 στον 
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φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « ► Σας 
παρακαλούµε για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού, 
για την εκτέλεση του υποέργου, µε τίτλο «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού (τεµαχιστή 
ογκωδών αντικειµένων), για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας». Η 
δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 
284.552,85 €, χωρίς Φ.Π.Α. ή 350.000,00 €, µε Φ.Π.Α. 23%. Η προµήθεια αποτελεί 
υποέργο της πράξης «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου» και χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡΑΑ). Η παραπάνω προµήθεια εξαιρείται, σύµφωνα µε την 
παρ. 3.γ. του άρθρου 2 Ν. 2286/95, από την ένταξη στο Ε.Π.Π., µε βάση την υπ΄ αριθµ. 
Π1/2345/19.03.2013 (Φ.Ε.Κ. 688/Β΄/26.03.2013), σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται από 
την ένταξη στο Ε.Π.Π., µέχρι 31-12-2013, το σύνολο των προµηθειών που εντάσσονται σε 
συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ΄ αριθµ. 
52882/ΕΥΘΥ1085/06.12.2012 αίτηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων / Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ / 
Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης. Επίσης, έχει εγκριθεί η αγορά του παραπάνω 
εξοπλισµού, από το ελεύθερο εµπόριο, µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2060/602/23-01-2013 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. 
► Σας αποστέλλουµε, τέλος, σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού, για την εκτέλεση 
του παραπάνω υποέργου, µε συνηµµένη τη σχετική µελέτη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την οποία εκπόνησε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και σας 
παρακαλούµε για την έγκριση των όρων της...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/622/30-05-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου µε τίτλο «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού 
(τεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων), για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού € 350.000,00 µε ΦΠΑ, 
της Πράξης «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου», που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), και σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
2060/602/23-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης της προµήθειας του ως άνω µηχανήµατος από 
το ελεύθερο εµπόριο και   

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού (διεθνούς) µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού 
(τεµαχιστής ογκωδών αντικειµένων), για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού € 350.000,00 µε ΦΠΑ, 
µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει της σχετικής 
µελέτης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 50163/3913/28-05-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση 
Καλλιρρόη, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι υποχρέωση της Περιφέρειας να προβεί µε δικές 
της δαπάνες στην προµήθεια του µηχανήµατος-τεµαχιστή και να το παραδώσει στον 
ιδιώτη που θα αναλάβει τη λειτουργία των συγκεκριµένων εργασιών στο ΧΥΤΑ Ελληνικού. 
Αντίθετα, είναι συνολική υποχρέωση του ιδιώτη-αναδόχου, να δουλέψει µε τα δικά του 
µηχανήµατα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας 
που έχει εκφράσει για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, σε σχετικές αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, όπως και στην αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας την άποψη της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» ως εξής: «Για µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο 
Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων 
είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον 
οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του 
βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των 
γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος 
κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την 
αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και 
αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6.  Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-07-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 50515/4770/29-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 50827/1792/29-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 29-05-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου, 
επικαλούµενος τις κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθώς και το κλείσιµο του 
φακέλου του έργου. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
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προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 31-07-2013, για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/623/30-05-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το σκεπτικό ότι, κατά τη χορήγηση της προηγούµενης –τρίτης κατά σειρά– παράτασης για 
το συγκεκριµένο έργο, µε την αριθµ. 9/271/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
είχαν τονίσει ότι «… είναι η τελευταία παράταση για την οποία συµφωνούν να χορηγηθεί, 
λόγω καιρικών φαινοµένων».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50088/1766/28-05-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας 
κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 
28.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 43432/1911/13-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. 
Πρέβεζας - Αµµουδιάς», προϋπολογισµού 28.000 € 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. 50333/4746/29-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 51271/1795/30-05-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αρ. 43555/4089/29-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του 
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άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και της αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη 
διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που 
επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των 
προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο 
διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη 
«∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/624/30-05-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης 
κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001,  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 
50333/4746/29-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη 
µελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 43555/4089/29-05-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.  

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά 
τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως πρέπει 
να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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