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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/21-06-2012 

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

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 08-06-2012 συνεδριάσεως.  

1. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος 
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MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο 
ICS», προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση προκαταβολής ποσού 6.990,00 € στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκτέλεση του 
υποέργου 3: «Σύνδεση µε ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου 
Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο 
Ελεύθερο Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, δεµάτων 
κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-
07-2012 έως 30-06-2013. 

6. Έγκριση µετακίνησης του Νοµικού Συµβούλου και του Εκτελεστικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
για τη συζήτηση των ενδίκων µέσων, σχετικά µε τα από 25-05-2012 κατασχετήρια της 
Ανώνυµης Εταιρείας «Βαλκανικές Κατασκευές Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική και 
Βιοµηχανική Εταιρεία», που βασίζονται στην από 17-05-2012 επιταγή προς πληρωµή της 
υπ’ αριθµ. 783/2011 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
τίτλο «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. Σουλίου», 
προϋπολογισµού € 530.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Απόφαση επί της από 11-06-2012 ένστασης του Νικολάου Αθ. Μίντζα, κατά των όρων της 
διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε 
ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 

9. Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης «Μελέτη  Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις 
Πολεοδοµικές Ενότητες 4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, αναδόχου Σπυριδούλας 
Μουζακίτη. 

10. Έγκριση και παραλαβή ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη 
Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το µελετητικό 
σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ». 

11. Έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 
Επιµόρφωσης, που θα πραγµατοποιηθεί από 25 έως 29-06-2012. 

12. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης, για την 
απόφραξη σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων του αρδευτικού και στραγγιστικού 
δικτύου της Π.Ε. Άρτας σύµφωνα µε την αριθµ. 1893/05-06-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

13. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές, 
διαµορφωτήρες, JCB εκσκαφέας άνω των 100HP, φορτηγά µέχρι 20 τόνους κλπ) 
σύµφωνα µε την αριθµ. 849/13-03-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για 
τον καθαρισµό του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού, από καταπτώσεις και 
κατολισθήσεις, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις στις 8 και 9 Μαρτίου 2012. 
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14. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση βελτιωτικών έργων ιχθυοτροφείων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ. 

15. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-06-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», 
προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες», 
αναδόχου Ηλία Κατσιµπόκη, µέχρι την 30-09-2012. 

18. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά 
τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε 
ΦΠΑ. 

19. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή 
∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ. 

20. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού 
∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 88.000,00 µε ΦΠΑ. 

21. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου 
Πάργας», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», 
προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.  

24. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας για το έργο του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και 
αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις.  

27. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, γεύµατος προς 
τιµή των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο στο Ζαγόρι. 
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28. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας 
της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάµνηση της επανάστασης των 
Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

29. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.  

30. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 18ης Έκθεσης 
Βιβλίου.  

 

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 συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

2. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού 
Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 230.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
από 12-06-2012 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

3. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 27.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση δαπανών για τη δηµιουργία ∆ιαφηµιστικών Εντύπων και video, στα πλαίσια της 
τουριστικής προβολής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

6. Κατάρτιση της διακήρυξης του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, 
στο Νοµό Πρέβεζας» προϋπολογισµού € 13.040,00 µε ΦΠΑ και έγκριση της δαπάνης 
δηµοσίευσης της διακήρυξης.  

7. Έγκριση του Νο3/20-06-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

8. Έγκριση ανάθεσης σε µειοδότη, µετά την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
(λήψη κλειστών προσφορών), του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», για µέρος του 
Τοµέα Ε΄ (για την Τ.Κ. Συβότων) της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του σχετικού ανοιχτού 
διαγωνισµού.  

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

10. Έγκριση τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση 
και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου (σχετ. η αριθµ. 24/636/01-09-2011 απόφαση της Ο.Ε.). 

11. Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (∆ηµιουργία 
Συστήµατος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων). 

12. Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Ευθυµίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
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συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, µε τίτλο 
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», από 25 έως 29-06-2012. 

13. Έγκριση µετακίνησης της Παναγιώτας Μπλέτσα, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ, 
µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ», από 02 έως 06-07-2012. 

14. Έγκριση µετακίνησης της Αφροδίτης Καλδάνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή 
της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», 
στις 25 και 26 Ιουνίου 2012 µε θέµα «Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου». 

15. Έγκριση λειτουργικών και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 08-06-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος 
MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Loc al Development και 
ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το έργο µε τίτλο “ICS – SMEs and Cooperative Economy for Local Development” 
εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας MED µε την από 27-28/04/2010 
απόφαση της Επιτροπής Επιλογής του Προγράµµατος (αριθµός σύµβασης 
χρηµατοδότησης: 2G-MED09-148). 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 46159/1916/24-05-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51738/1988/11-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«…. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού ύψους €47200 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ καθώς και την Περίληψη αυτού για την επιλογή Αναδόχου 
που θα υλοποιήσει τη ∆ηµοσιότητα του Έργου ICS. Το έργο είναι εγκεκριµένο στο 
Πρόγραµµα MED και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος.  
Το τεύχος του Ανοικτού διαγωνισµού αναλυτικά περιγράφει το αντικείµενο του έργου και 
συνάδει µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι ο διαγωνισµός 
αυτός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου ICS και συγκεκριµένα 
την επιλέξιµη κατηγορία δαπάνης PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ.  
 Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 
1. ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων ∆ηµοσιότητας & Εργασίας του Έργου ICS (τελικό συνέδριο, 
info day και την Επιτροπή Παρακολούθησης) 
2. Παραγωγή Προωθητικού Υλικού (αφίσες, µπροσούρες, εκτυπώσεις παραδοτέων κ.α) 
Επισηµαίνεται ότι είχε προκηρυχθεί το ∆εκέµβριο του 2010 ο πρώτος ανοικτός 
διαγωνισµός του έργου µε κύριο αντικείµενο τη συγγραφή µελετών καθώς και δράσεων 
που αφορούν τη δηµοσιότητα του έργου. Το ύψος του προϋπολογισµού ήταν €105.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Υπογράφτηκε το Μάιο του 2011 σύµβαση µε την Ανάδοχο 
εταιρεία TREK CONSULTING, η οποία υποχρεούται να συνεργαστεί µε τον Ανάδοχο του 
προκηρρυσσόµενου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού.  
Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει το εν λόγω διαγωνισµό γιατί µετά από 
τροποποίηση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου µετέφερε ποσά από την 
επιλέξιµη κατηγορία δαπάνης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - τα οποία δεν µπορούσαν να απορροφηθούν 
- στην επιλέξιµη κατηγορία δαπάνης PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ. Αν δεν γίνονταν η 
τροποποίηση αυτή θα χάνονταν τα  κονδύλια. 
Οι απαραίτητες εκ του Νόµου  δηµοσιεύσεις του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του έργου και όχι της Περιφέρειας Ηπείρου. Τέλος και η πληρωµή του 
Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα την επιλέξιµη 
κατηγορία δαπανών «PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του 
έργου µε ΚΑ 2010ΕΠ31820005 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του 
προγράµµατος MED 2007-2013 ¨ICS¨ Περιφέρεια Ηπείρου»…….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/669/21-06-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 
«SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 46159/1916/24-05-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι το έργο του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative 
Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι απαραίτητες εκ του Νόµου δηµοσιεύσεις του Ανοικτού 
∆ιαγωνισµού θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου, όπως επίσης και η πληρωµή 
του Αναδόχου, και συγκριµένα την επιλέξιµη κατηγορία δαπανών «PROMOTION – 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 2010ΕΠ31820005 
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«Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του προγράµµατος MED 2007-2013 ¨ICS¨ 
Περιφέρεια Ηπείρου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως 
και σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα 
την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση προκαταβολής ποσού 6.990,00 € στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκτέλεση του υποέργου 3: 
«Σύνδεση µε ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 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 του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσία της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53571/4102/13-06-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53660/2039/15-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πληρωµής προκαταβολής ποσού 6.990,00€ στον 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε  Κ.Α. 2011ΣΕΟ7580008 της ΣΕ 075/8 από τον 
υπόλογο του έργου ∆ηµήτριο Κλούµπα του Κωνσταντίου, για την οποία υπάρχει διαθέσιµη 
πίστωση, έχοντας υπόψη τα εξής: « … 2) την µε αρ. πρωτ. 667/11-4-2011 απόφαση του 
Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων (∆.∆.Ε.) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας µε την οποία Εγκρίνεται η πίστωση 17.072,38€ µε Φ.Π.Α. για την 
δαπάνη των εργασιών του υποέργου 3 «Σύνδεση  µε ΟΤΕ» της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
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∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» σε βάρος της εγκεκριµένης 
πίστωσης του ενάριθµου έργου 2011ΣΕ07580008 της ΣΕΟ 075/8. 3) Την µε αρ. πρωτ. 
97507/10118/28-12-2011 (Α∆Α: 45ΨΗ7Λ9-1ΝΝ) Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «Έγκριση προκαταβολής για το υποέργο 3: «Σύνδεση  µε ΟΤΕ» της 
Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 
προϋπολογισµού 17.072,38€ µε Φ.Π.Α. 4) Την από 23-12-2011 (Α∆Α: 45ΨΠ7Λ9-ΠΘΣ) σύµβαση 
µεταξύ των συµβαλλοµένων : 1) Περιφέρεια Ηπείρου που εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριµάνη και 2) ΟΤΕ Α.Ε., που εκπροσωπείται νόµιµα (για την 
υπογραφή της σύµβασης) από τον Κων/νο Λάππα, για την κατασκευής του ανωτέρω έργου στο 
ποσό των 13.879,98€ χωρίς Φ.Π.Α. και ηµεροµηνία περαίωσης του έργου τη 30/6/2012. 5) Την 
από 24-5-2012 Εγγυητική επιστολή µε αρ. 974/710635-1/Γ΄ ποσού 6.990,00€, για την καταβολή 
προκαταβολής 50% του συµβατικού αντικειµένου και την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, η οποία 
ισχύει µέχρι 31-7-2012. 6) Τις εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου µε Κ.Α. 2011ΣΕΟ7580008 της 
ΣΕ 075/8 και τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις του ανωτέρω έργου. 7) Την αριθµ. 41969/Α/30-9-
2011 απόφαση του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. – Γενικής ∆/νσης ∆ιοίκησης – ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – 
Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε θέµα «Αντικατάσταση υπολόγου διαχειριστού του έργου 
2011ΣΕ07580008 της ΣΑΕ 075/8/2011», µε την οποία υπόλογος-διαχειριστής του ανωτέρω έργου 
ορίζεται ο κ. ∆ηµήτριος Κλούµπας του Κωνσταντίνου, µόνιµος ∆ηµόσιος υπάλληλος του κλάδου 
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τοποθετηµένος στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/670/21-06-2012) 

Εγκρίνει την προκαταβολή ποσού 6.990,00 € στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκτέλεση του υποέργου 3: 
«Σύνδεση µε ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε  Κ.Α. 
2011ΣΕΟ7580008 της ΣΕ 075/8. 

Η πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης, για την οποία υπάρχει διαθέσιµη πίστωση, θα γίνει από τον 
υπόλογο του έργου, ∆ηµήτριο Κλούµπα του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού. 

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

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

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση 
κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 22754/∆Ε-2224/16-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη 
Νέα Ζωή Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 25.000,00 € 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. 52213/5110/12-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52732/1997/13-065-2012 στον φάκελο 9/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 51189/5003/08-06-2012 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. 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 17/671/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 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, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), 
µε τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 52213/5110/12-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 84471/8781/21-11-2011 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο 
Ελεύθερο Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52780/5162/13-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 53089/2002/14-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αριθ. 89257/2638/06-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο Ελεύθερο Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού 
Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 42174/4126/14-05-2012 
απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
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του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης,  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/672/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο Ελεύθερο Κόνιτσας στο 
ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από 
το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 52780/5162/13-06-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 42174/4126/14-
05-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για την έγκριση της 
διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του παραπάνω έργου. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, 
δεµάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-07-2012 έως 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 51747/4025/11-
06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51755/1990/11-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική ετήσια δαπάνη για την 
ταχυµεταφορά αλληλογραφίας, εγγράφων, δεµάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογιστικά εκτιµώµενη, είναι εντός των χρηµατικών ορίων που 
επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρόλα αυτά, για λόγους ευρείας, 
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κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και προστασίας των συµφερόντων και του κύρους της 
Υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία της συλλογής κλειστών (σφραγισµένων) προσφορών 
για την επιλογή της συµφερότερης. Σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, 
συµφερότερη είναι η προσφορά της εταιρείας A.C.S. S.A. µε χρέωση, για κάθε αποστολή 
βάρους έως 2 kg, σε όλη την Ελλάδα, µε παράδοση σε 1-2 εργάσιµες ηµέρες (αναλόγως 
προορισµού) 1,59 € και για κάθε επιπλέον kg, 1,00 €. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
εισηγείται την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρεία A.C.S. S.A., για το χρονικό 
διάστηµα από 01-07-2012 έως 30-06-2013 και µέχρι του ποσού των 20.000,00 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/673/21-06-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, την ανάθεση των υπηρεσιών της ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας εγγράφων, 
µικρών και µεγάλων δεµάτων κλπ, εντός της πόλεως, εντός και εκτός Ελλάδας, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2012 έως 
30-06-2013 και µέχρι του ποσού των € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0829), στην εταιρεία µε 
την επωνυµία A.C.S. S.A., η προσφορά της οποίας είναι η συµφερότερη, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών, που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία, ήτοι µε 
χρέωση € 1,59 για κάθε αποστολή βάρους έως 2 kg σε όλη την Ελλάδα, µε παράδοση σε 1-2 
εργάσιµες ηµέρες (αναλόγως προορισµού) και µε χρέωση επιπλέον € 1,00 για κάθε 
επιπλέον κιλό. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση µετακίνησης του Νοµικού Συµβούλου και του Εκτελεστικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, για τη συζήτηση των ενδίκων µέσων, σχετικά µε τα από 25-05-2012 
κατασχετήρια της Ανώνυµης Εταιρείας «Βαλκανικές Κατασκευές Ανώνυµη Τεχνική 
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία», που βασίζονται στην από 17-05-2012 επιταγή 
προς πληρωµή της υπ’ αριθµ. 783/2011 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε το θέµα, ο οποίος ανέφερε ότι ο 
Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) κ. ∆ηµήτριος Στάθης και ο 
Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµήτριος Σιώλος, µετακινήθηκαν 
εκτάκτως στην Αθήνα, την 13-06-2012 για να παρασταθούν, ο πρώτος ως πληρεξούσιος 
δικηγόρος, ο δεύτερος ως µάρτυρας, κατά τη διαδικασία και συζήτηση ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των ενδίκων µέσων (ασφαλιστικά µέτρα προσωρινής 
ρύθµισης κατάστασης), σχετικά µε τα από 25-05-2012 κατασχετήρια της Ανώνυµης 
Εταιρείας «Βαλκανικές Κατασκευές Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική και Βιοµηχανική 
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Εταιρεία», που βασίζονται στην από 17-05-2012 επιταγής προς πληρωµή της υπ’ αριθµ. 
783/2011 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Παρόλο που είχε προγραµµατισθεί η αυθηµερόν µετακίνησή τους, 
λόγω αναβολής της διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων – µετά από απόφαση του 
Προέδρου του ∆ικαστηρίου – για την επόµενη ηµέρα, 14-06-2012, απαιτήθηκε η 
παραµονή τους, στη Αθήνα για µία ακόµη ηµέρα, ώστε να παραστούν στο ∆ικαστήριο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να εγκριθεί η µετακίνηση 
των κ.κ. ∆. Στάθη και ∆. Σιώλου, στην Αθήνα, η οποία ήταν επιβεβληµένη για τη δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η σχετική δαπάνη ποσού € 300,00 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και διαµονής τους. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Σηµειώνεται ότι το θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης των κ.κ. ∆. Στάθη και ∆. Σιώλου 
στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 08-06-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/674/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) κ. 
∆ηµητρίου Στάθη και του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου 
Σιώλου στην Αθήνα, η οποία ήταν επιβεβληµένη και πραγµατοποιήθηκε εκτάκτως την 13-06-
2012, µε επιστροφή την 14-06-2012 (λόγω αναβολής της κατωτέρω δικαστικής διαδικασίας), 
για να παρασταθούν, ο πρώτος ως πληρεξούσιος δικηγόρος, ο δεύτερος ως µάρτυρας, κατά 
τη διαδικασία και συζήτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των ενδίκων 
µέσων (ασφαλιστικά µέτρα προσωρινής ρύθµισης κατάστασης), σχετικά µε τα από 25-05-
2012 κατασχετήρια της Ανώνυµης Εταιρείας «Βαλκανικές Κατασκευές Ανώνυµη Τεχνική 
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία», που βασίζονται στην από 17-05-2012 επιταγή προς 
πληρωµή της υπ’ αριθµ. 783/2011 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 300,00 € για κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και 
διαµονής των ανωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. Σουλίου», προϋπολογισµού € 
530.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/327/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 29604/514/02-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
51695/975/11-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51804/1991/11-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-06-2012 για την κατασκευή του παραπάνω έργου, 
σύµφωνα µε το οποίο « ……. έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές, και αφού διαπιστώθηκε ότι η 
εταιρεία «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία ΕΕ» και η εταιρεία «Ηρακλής Τσόγκας και Σία Ε.Ε.» 
ισοψήφησαν, µε έκπτωση στην Οικονοµική τους προσφορά, αµφότεροι 58 %, πραγµατοποιήθηκε 
κλήρωση από την Ε.∆. ενώπιον όλων των συµµετεχόντων, από την οποία προέκυψε πρώτος 
µειοδότης η εταιρεία «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία ΕΕ» και δεύτερος η εταιρεία «Ηρακλής Τσόγκας 
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και Σία Ε.Ε.». 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: «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό ∆ίκτυο του ∆. Φιλιατών και του ∆. 
Σουλίου», προσωρινός µειοδότης είναι  η εταιρεία «∆ηµήτριος Χρήστου και Σια Ε.Ε.», µε έκπτωση 
58 %,  µε προσφερόµενο ποσό 222.600,00 ( µε Φ.Π.Α.). Η Ε. ∆. κρίνει την προσφορά της εταιρείας 
«∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.» συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄ 
αυτήν.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/675/21-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 05-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. Σουλίου», 
προϋπολογισµού € 530.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, και κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη από την Ε.∆. ενώπιον όλων των συµµετεχόντων, µεταξύ 
των εταιρειών «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.» και «Ηρακλής Τσόγκας και Σία Ε.Ε.», που 
ισοψήφησαν προσφέροντας ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία µε την 
επωνυµία «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.», µε έκπτωση 58,00 % και µε προσφερόµενο ποσό € 
222.600,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «∆ηµήτριος Χρήστου 
και Σία Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά 
του µειοδότη (58%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 10/327/06-
04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος κατέθεσε την πρότασή του για τα µεγάλα 
έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από 
µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Απόφαση επί της από 11-06-2012 ένστασης του Νικολάου Αθ. Μίντζα, κατά των όρων 
της διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε 
ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 14/568/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 39270/685/03-05-
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2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για τα 
οποία, καθώς και για τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε την αριθµ. 
πρωτ. 119022/04-05-2012 απόφασή της, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την από 11-06-2012 ένσταση του Νικολάου Αθ. Μίντζα (αντίγραφο συνηµµένο στην 
κατωτέρω, αριθµ. πρωτ. 53976/1025/18-06-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας), 
κατά των όρων της διακήρυξης του έργου του θέµατος και ζητά την άµεση διόρθωσή της, 
για τους κάτωθι λόγους, όπως επί λέξει αναφέρονται στην ένσταση:  
«…. 1. Καλεί για συµµετοχή στο διαγωνισµό που προαναφέρεται και προκήρυξε για τις 
17/7/2012 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ µόνο Ε.∆.Ε. κατόχους ΜΕΕΠ 4ης 
κλπ τάξης της κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ενώ 

 2. Στο έργο συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων η 
οποία είναι τυπικό έργο χηµικοτεχνικών εργασιών και βάσει της – συνηµµένης – 
εγκυκλίου 23/6-8-1996 του ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι υποχρεωτική και η κλήση των εξειδικευµένων 
επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ για «ΈΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»…..». 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 53976/1025/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 54197/2042/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία, αναφέρεται στο αντικείµενο του έργου, τη χρηµατοδότησή του, και σχετικά 
µε την υπό κρίση ένσταση αναφέρονται οι απόψεις και η εισήγησή της, ως εξής: 

«…… 6. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1. Σύµφωνα µε τον Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

3886/2010 και ισχύει µέχρι σήµερα, «ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε 10 ηµέρες από 
αφότου λάβει πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή». 

2. Ο κ. Μίντζας δεν άσκησε ως ο νόµος ορίζει «προδικαστική προσφυγή», αλλά «ένσταση». 
3. Επιπροσθέτως, καθώς δεν έχει προµηθευτεί τεύχη για συµµετοχή στον διαγωνισµό, δεν  

νοµιµοποιείται για την άσκηση «προδικαστικής προσφυγής» - και όχι βεβαίως Ένστασης, γιατί 
δεν έχει λάβει «πλήρη γνώση της πράξης», πράγµα που για ουσιαστικούς λόγους, 
κατηγορηµατικά θέτει ως προϋπόθεση ο νόµος για την υποβολή «προδικαστικής προσφυγής».  

4. Σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4 και 5, «κατηγορία µε ποσοστό εργασιών 
λιγότερο από 10% δεν λαµβάνεται υπόψη», για τον προσδιορισµό των καλούµενων επιχειρήσεων 
ΜΕΕΠ. Επίσης «σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευµένες 
επιχειρήσεις, µπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσει», (η υπογράµµιση δική µας). 

5. Στον προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, οι µόνες εργασίες που υπερβαίνουν το ποσοστό 
10%, όπως ο νόµος  ορίζει, είναι οι Υδραυλικές και γι΄ αυτό είναι και η µόνη κατηγορία 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καλείται από την ∆ιακήρυξη. Υπάρχουν επιπλέον και 
Ηλεκτροµηχανολογικές ή Οικοδοµικές εργασίες, οι οποίες όµως δεν υπερβαίνουν, έκαστη, το 
ποσοστό 10%. 

6. Επιπλέον για την κατασκευή της ΕΕΛ, της οποίας και η τριτοβάθµια επεξεργασία θα γίνει 
µε διάθεση σε τεχνητούς υγροτόπους, δεν υπάρχουν εξειδικευµένες εργασίες, που να µην 
µπορούν να εκτελεστούν από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Υδραυλικών Έργων. Η συγκεκριµένη 
ΕΕΛ δεν είναι ένα «ειδικό έργο», που «η κατασκευή της να απαιτεί εξειδικευµένες επιχειρήσεις», 
όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Ν.3669/08, αλλά ένα σύνηθες υδραυλικό έργο, 
και για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία µας, ύστερα από γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου και 
µετά από Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που ενέκρινε και την ∆ιακήρυξη του έργου και 
στην ευχέρεια της οποίας ήταν η σχετική δυνατότητα, δεν «όρισε»  «πρόσθετες απαιτήσεις».  

7. Η εγκύκλιος 23/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε παραπέµπει σαφώς στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 
του άρθρου 2 του Π∆ 609/85 και στις σχετικές διατάξεις του Π∆ 696/74. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις του Π∆ 609/85 («Κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων»), ισχύουν οι αυτοί όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις για τις καλούµενες επιχειρήσεις µε 
αυτές του Ν. 3669/08, (ποσοστό 10%, ειδικά έργα κλπ). 

Σύµφωνα δε µε το Κεφάλαιο ∆΄, Τµήµα Α του  Π∆ 696/74, («Περί αµοιβών  µηχανικών δια 
σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ.  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών  
'Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών 
τεχνικών προδιαγραφών µελετών»), τα έργα αποχετεύσεως οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, υπάγονται στα υδραυλικά έργα.   

7.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 Για όλους αυτούς τους ανωτέρω τυπικούς και ουσιαστικούς, βάσιµους, αληθείς και 

νόµιµους λόγους  
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

1. Την Απόρριψη της από 11-6-2012 (αριθµός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας µας 
51861/986/12-6-2012) συνηµµένης Ένστασης του κ. Μίντζα Νικολάου, κατά των Όρων 
της ∆ιακήρυξης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ». 

2. Την παραµονή σε ισχύ της µε αριθµό 47348/867/23-5-2012 εγκεκριµένης ∆ιακήρυξης του 
έργου και την πραγµατοποίηση της δηµοπρασίας  µε βάση αυτήν. ………». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση «Συµφωνούµε µε την 
εισήγηση της Υπηρεσίας που απορρίπτει την ένσταση για τυπικούς λόγους, όµως 
θεωρούµε απαραίτητο να σηµειωθεί ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες όφειλαν, κατά τη σύνταξη 
των όρων του σχεδίου της διακήρυξης, να λάβει υπόψη τη συγκεκριµένη εγκύκλιο του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/676/21-06-2012) 

Εξετάζει την από 11-06-2012 ένσταση του Νικολάου Αθ. Μίντζα, κατά των όρων της 
διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, 
της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» 
του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), µε την οποία ο ενιστάµενος ζητά την 
άµεση διόρθωση των όρων της διακήρυξης για τους κάτωθι λόγους, όπως επί λέξει 
αναφέρονται στην ένσταση:  

«…. 1. Καλεί για συµµετοχή στο διαγωνισµό που προαναφέρεται και προκήρυξε για τις 
17/7/2012 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ µόνο Ε.∆.Ε. κατόχους ΜΕΕΠ 4ης 
κλπ τάξης της κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, ενώ 
 2. Στο έργο συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυµάτων η οποία είναι τυπικό έργο χηµικοτεχνικών εργασιών και βάσει της – συνηµµένης – 
εγκυκλίου 23/6-8-1996 του ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι υποχρεωτική και η κλήση των εξειδικευµένων 
επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ για «ΈΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»…..» 

Την απορρίπτει στο σύνολό της για τους κάτωθι τυπικούς και ουσιαστικούς, βάσιµους, 
αληθείς και νόµιµους λόγους, που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 
53976/1025/18-06-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επί 
του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«…… 1. Σύµφωνα µε τον Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 3886/2010 και ισχύει µέχρι σήµερα, «ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε 10 ηµέρες 
από αφότου λάβει πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή». 

2. Ο κ. Μίντζας δεν άσκησε ως ο νόµος ορίζει «προδικαστική προσφυγή», αλλά 
«ένσταση». 

3. Επιπροσθέτως, καθώς δεν έχει προµηθευτεί τεύχη για συµµετοχή στον διαγωνισµό, 
δεν νοµιµοποιείται για την άσκηση «προδικαστικής προσφυγής» - και όχι βεβαίως Ένστασης, 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 24 - 

γιατί δεν έχει λάβει «πλήρη γνώση της πράξης», πράγµα που για ουσιαστικούς λόγους, 
κατηγορηµατικά θέτει ως προϋπόθεση ο νόµος για την υποβολή «προδικαστικής προσφυγής».  

4. Σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4 και 5, «κατηγορία µε ποσοστό 
εργασιών λιγότερο από 10% δεν λαµβάνεται υπόψη», για τον προσδιορισµό των καλούµενων 
επιχειρήσεων ΜΕΕΠ. Επίσης «σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί 
εξειδικευµένες επιχειρήσεις, µπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσει», (η 
υπογράµµιση δική µας). 

5. Στον προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, οι µόνες εργασίες που υπερβαίνουν το 
ποσοστό 10%, όπως ο νόµος  ορίζει, είναι οι Υδραυλικές και γι΄ αυτό είναι και η µόνη 
κατηγορία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καλείται από την ∆ιακήρυξη. Υπάρχουν 
επιπλέον και Ηλεκτροµηχανολογικές ή Οικοδοµικές εργασίες, οι οποίες όµως δεν 
υπερβαίνουν, έκαστη, το ποσοστό 10%. 

6. Επιπλέον για την κατασκευή της ΕΕΛ, της οποίας και η τριτοβάθµια επεξεργασία θα 
γίνει µε διάθεση σε τεχνητούς υγροτόπους, δεν υπάρχουν εξειδικευµένες εργασίες, που να 
µην µπορούν να εκτελεστούν από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Υδραυλικών Έργων. Η 
συγκεκριµένη ΕΕΛ δεν είναι ένα «ειδικό έργο», που «η κατασκευή της να απαιτεί 
εξειδικευµένες επιχειρήσεις», όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Ν.3669/08, 
αλλά ένα σύνηθες υδραυλικό έργο, και για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία µας, ύστερα από 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου και µετά από Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, 
που ενέκρινε και την ∆ιακήρυξη του έργου και στην ευχέρεια της οποίας ήταν η σχετική 
δυνατότητα, δεν «όρισε»  «πρόσθετες απαιτήσεις».  

7. Η εγκύκλιος 23/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε παραπέµπει σαφώς στις παραγράφους 1, 2, 3 
και 5 του άρθρου 2 του Π∆ 609/85 και στις σχετικές διατάξεις του Π∆ 696/74. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις του Π∆ 609/85 («Κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων»), ισχύουν οι αυτοί όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις για τις καλούµενες 
επιχειρήσεις µε αυτές του Ν. 3669/08, (ποσοστό 10%, ειδικά έργα κλπ). 

Σύµφωνα δε µε το Κεφάλαιο ∆΄, Τµήµα Α του  Π∆ 696/74, («Περί αµοιβών  
µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ.  Συγκοινωνιακών, 
Υδραυλικών και Κτιριακών  'Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και 
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών»), τα έργα 
αποχετεύσεως οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, 
υπάγονται στα υδραυλικά έργα.……». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
14/568/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πρότασή 
του για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του 
θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, 
έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε 
Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης «Μελέτη  Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις 
Πολεοδοµικές Ενότητες 4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, αναδόχου Σπυριδούλας Μουζακίτη. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 37/1134/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, των µελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις 
Πολεοδοµικές Ενότητες 4 και 5 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 σηµείο 
στ’, της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5, του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 σύµφωνα µε τα 
ως άνω κριτήρια, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό αριθµ. 6/19-12-2011 (Θέµα 22ο). 

7. Την αριθµ. 2/47/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή του διαγωνισµού για την ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης, της µελέτης του θέµατος. 

8. Την αριθµ. 7/203/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού που διενεργήθηκε την 20-02-2012 για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγµάτευσης, της µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης, στο 
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γραφείο της Γεωλόγου Σπυριδούλας Μουζακίτη, επειδή η προσφορά της είναι η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ήτοι ποσό € 14.250,00 χωρίς ΦΠΑ, µε έκπτωση 5%. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43255/792/19-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54408/2051/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  

« ……. Το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό  17.527,5 € µε Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 02-
04-2012 µεταξύ του ΠΙΤΟΥΛΗ ΘΩΜΑ Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
µελετήτριας ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ. 

Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε σαράντα 
πέντε ηµέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

Έχει  ολοκληρωθεί  και  εγκριθε ί  η  µελέτη  και  έχουν  παραδοθεί  από  τέσσερα  
αντ ίγραφα  γ ια  κάθε  πολεοδοµική  ενότητα  τα  οποία  περιλαµβάνουν  τα  
προβλεπόµενα  από  την  σύµβαση :  
•  Tεχνικογεωλογ ική  έκθεση  
•  Χάρτης  γεωλογ ικής  καταλληλότητας  περιοχής  µελέτης  σε  κλ ίµακα  1 :1000 
•  Χάρτης  πληροφόρησης  περιοχής  µελέτης  σε  κλίµακα  1 :1000 
•  Χάρτης  γεωλογ ικών  συνθηκών  της  περιοχής  µελέτης  σε  κλ ίµακα  1 :1000 
 Και  επιπλέον  της  σύµβασης  χάρτης  ευρύτερης  περιοχής  σε  κλίµακα  1:  5.000 
………» 

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού διαπιστώθηκε η αρτιότητα της µελέτης και η σύνταξή της σύµφωνα µε 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση και οριστική 
παραλαβή της µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη: την από 16/5/2012 υποβολή της µελέτης σε 4 
αντίτυπα από την ανάδοχο µελετήτρια, την από 11/5/2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και την από 19/6/2012 
βεβαίωση περαίωσης της ∆ΤΕ ΠΕ Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 17/677/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη γεωλογική µελέτη και την οριστική παραλαβή αυτής, για το έργο «Μελέτη  Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για τις Πολεοδοµικές Ενότητες 4 και 5» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, αναδόχου Σπυριδούλας 
Μουζακίτη, σύµφωνα και µε το Πρακτικό 5/11-06-2012 (Θέµα 2ο) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης και 
οριστικής παραλαβής της µελέτης, αφού διαπιστώθηκε η αρτιότητα και η σύνταξή της σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
Σηµειώνεται ότι από την ανάδοχο Σπυριδούλα Μουζακίτη, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στη 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, από τέσσερα αντίγραφα για κάθε πολεοδοµική ενότητα τα οποία 
περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από την σύµβαση: 
• Tεχνικογεωλογική έκθεση 
• Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής µελέτης σε κλίµακα 1:1000 
• Χάρτης πληροφόρησης περιοχής µελέτης σε κλίµακα 1:1000 
• Χάρτης γεωλογικών συνθηκών της περιοχής µελέτης σε κλίµακα 1:1000 
Και επιπλέον της σύµβασης χάρτης ευρύτερης περιοχής σε κλίµακα 1: 5.000 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση και παραλαβή ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο 
το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/186/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, µε τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού 
Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», προεκτιµώµενης αµοιβής € 1.387.274,99 µε ΦΠΑ 
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21% στο µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ», επειδή σύµφωνα µε το από 21-03-2011 
Πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, είναι η 
πλέον συµφέρουσα, δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία, 
ήτοι 92,02. 

7. Την αριθµ. 15/601/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης του 
θέµατος, µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 30-09-2012, 
σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 1898/22-05-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της 
σύµβασης µε την παράταση της συνολικής παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 54460/1040/19-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54494/2055/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« …… Το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό  917.208 € µε Φ.Π.Α. υπογράφηκε 
στις 28-08-2010 µεταξύ του ΠΙΤΟΥΛΗ ΘΩΜΑ Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ εκπροσώπου της 
αναδόχου εταιρείας. 

Εκτελεσθέν Αντικείµενο :  Μέχρι τώρα  έχει:  
•  Με  το  υπ.  Αριθµ .  Πρ .  6188/69/21-1-12 έγγραφο  υποβλήθηκε  σε  ένα  (1)  

αντίγραφο  το  τεύχος  παρουσίασης  γεωτεχνικών  ερευνών  και µε  το  υπ.  
Αριθµ .  22026/370 έγγραφο  υποβλήθηκε  σε  ένα  (1) αντίγραφο  το  τεύχος  
αξιολόγησης  γεωτεχνικών ερευνών.  

•  Με  το  υπ.  Αριθµ .  Πρ .  22029/371/9-3-12 έγγραφο  υποβλήθηκε  σε  ένα  (1)  
αντίγραφο  το  Πρόγραµµα  Ποιότητας  Μελέτης.  

•  Με  το  υπ.  Αριθµ .  Πρ .  88012/2133/1-12-11 έγγραφο  υποβλήθηκε  σε  ένα  
(1) αντίγραφο  η  οριστική  υδραυλική  µελέτη  εσωτερικών δικτύων και  
αντλιοστασίων ακαθάρτων και η  οριστική  Η/Μ µελέτη  αντλιοστασίων  
εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων.  

•  Με  το  υπ.  Αριθµ .  Πρωτ.  14249/218/14-2-2012 έγγραφο  έχουν  υποβληθεί  
σε  ένα  (1) αντίγραφο  οι διορθώσεις  µετά  από  υπόδειξη  της  υπηρεσίας  
της  µελέτης  αυτής .  

•  Με  το  υπ.  Αριθµ .  Πρ .  73033/1775/11-10-11 έγγραφο  υποβλήθηκε  σε  ένα  
(1) αντίγραφο  Η τοπογραφική  µελέτη  εσωτερικών δικτύων.  

•  Έχει ολοκληρωθεί  και εγκριθεί η  προµελέτη  Περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων του  έργου  και αναµένουµε  την ολοκλήρωση  της  ΜΠΕ .  

•  Με  το  υπ΄αριθµ  54460/1040 έγγραφο  υποβλήθηκαν  και τα  υπόλοιπα  
αντίγραφα  πέντε  (5),  όπως  προβλέπεται από  την κείµενη  νοµοθεσία…..» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των 
ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 17/678/21-06-2012) 

Εγκρίνει τα ενδιάµεσα στάδια όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, και την προσωρινή 
παραλαβή αυτών, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού 
Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ADT ΩΜΕΓΑ 
ΑΤΕ, ΗΜ Α.Ε., Π. ΜΑΝΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ» σύµφωνα και µε το Πρακτικό 5/11-06-2012 (Θέµα 1ο) 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο 
γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης και προσωρινής παραλαβής των ενδιάµεσων 
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σταδίων της ανωτέρω µελέτης, όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, ως εξής: 

1. Το Τεύχος αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών. 

2. Το Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης. 

3. Η οριστική υδραυλική µελέτη εσωτερικών δικτύων και αντλιοστασίων ακαθάρτων και η 
οριστική Η/Μ µελέτη αντλιοστασίων εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου 
Επιµόρφωσης, που θα πραγµατοποιηθεί από 25 έως 29-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
4274/14-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53677/2040/15-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των 
σχετικών δαπανών του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης, που θα πραγµατοποιηθεί από 
25 έως 29-06-2012. 

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

(απόφαση 17/679/21-06-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης, που θα πραγµατοποιηθεί από 25 
έως 29-06-2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 390,00 € για την κάλυψη των οδοιπορικών 
εξόδων του ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης, για 
την απόφραξη σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων του αρδευτικού και 
στραγγιστικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας σύµφωνα µε την αριθµ. 1893/05-06-2012 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 
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9. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

10. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται το 
έργο «Απόφραξη σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων», προϋπολογισµού € 10.000,00 
µε ΦΠΑ. 

11. Την αριθ. 1893/5-6-2012 (Α∆Α: Β4Λ97Λ9-∆Κ2)  Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, αποφρακτικού 
µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης για την απόφραξη σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων 
του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1993/08-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52263/1994/12-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία, έχοντας υπόψη: Την Τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και 
τις επισυναπτόµενες προσφορές από τις οποίες πιο συµφέρουσα οικονοµικά προκύπτει 
αυτή του κ. Ευάγγελου Γείτονα µε τιµή 115,00€ / ανά ώρα χωρίς τον ΦΠΑ, εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση του αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης του κ. 
Ευάγγελου Γείτονα για την απόφραξη σωληνωτών οχετών του αρδευτικού και 
στραγγιστικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας µε τιµή 115,00€ / ανά ώρα χωρίς τον ΦΠΑ και µέχρι 
του ποσού των 10.000,00€. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τον χειριστή, 
οδηγό, εργατών, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε 
ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας και ότι άλλο µπορεί να απαιτηθεί για τη 
µίσθωση του αποφρακτικού µηχανήµατος.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/680/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη µίσθωση του αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης του Ευάγγελου 
Γείτονα, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, του οποίου η προσφορά ήταν η πιο 
συµφέρουσα οικονοµικά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, για την απόφραξη σωληνωτών οχετών του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τιµή προσφοράς 115,00€ / ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ και µέχρι του ποσού των € 
10.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για απόφραξη µεγάλου αριθµού 
σωληνωτών αγωγών του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου της πεδιάδας Άρτας και 
σύµφωνα µε τη σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και 
την αριθµ. 1893/5-6-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση 
µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης για 
την απόφραξη σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων του αρδευτικού και στραγγιστικού 
δικτύου της Π.Ε. Άρτας, και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει ανάλογο µηχάνηµα. 

Εγκρίνει τη δαπάνη για τη µίσθωση του αποφρακτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης του 
Ευάγγελου Γείτονα, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε Άρτας, έτους 2012 «Απόφραξη 
σωληνωτών οχετών διαβάσεων τάφρων», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ, ενώ στην 
τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τον χειριστή, οδηγό, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης του µηχανήµατος καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφαλείας και ότι άλλο µπορεί να απαιτηθεί για τη µίσθωση του αποφρακτικού µηχανήµατος. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
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επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε φέτος µετά από το πρωτοφανές κύµα 
κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 
Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά 
και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές, 
διαµορφωτήρες, JCB εκσκαφέας άνω των 100HP, φορτηγά µέχρι 20 τόνους κλπ) 
σύµφωνα µε την αριθµ. 849/13-03-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για τον καθαρισµό του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού, από 
καταπτώσεις και κατολισθήσεις, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από 
τις έντονες βροχοπτώσεις στις 8 και 9 Μαρτίου 2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 36 - 

καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

10. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012. 

11. Την αριθ. 849/13-3-2012 (Α∆Α Β44Υ7Λ9-ΙΓ5) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικών 
Μηχανηµάτων Έργου για τον καθαρισµό του οδικού ορεινού δικτύου της Π.Ε Άρτας από 
καταπτώσεις – κατολισθήσεις, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από την 
έντονη βροχόπτωση στις 8 και 9 Μαρτίου 2012, και δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα 
αντίστοιχα ΜΕ της Π.Ε. Άρτας κάλυπταν ανάγκες σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου και 
υπήρχε ανάγκη άµεσης επέµβασης µετά από τηλεφωνικές κλήσεις από το κέντρο Άµεσης 
∆ράσης της Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας. 

12. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1994/11-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52262/1993/12-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των 
ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε τις συνηµµένες καταστάσεις, 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εισήγησης και µέχρι του ποσού των 
3.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στην τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση 
για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των 
µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 
και µέχρι του ποσού 3.500,00 € από το έργο «Άρση καταπτώσεων, αποχιονισµός και 
συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/681/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτές, 
διαµορφωτήρες, JCB εκσκαφέας άνω των 100HP, φορτηγά µέχρι 20 τόνους κλπ) µε ωριαία 
αποζηµίωση, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, και µέχρι του ποσού 
των € 3.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισµό 
του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού, από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, µετά 
τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 8 και 9 Μαρτίου 
2012, και µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της 
Αστυνοµικής ∆/νσης Άρτας και την αριθµ. 849/13-03-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικών 
Μηχανηµάτων Έργου για τον καθαρισµό του οδικού ορεινού δικτύου της Π.Ε Άρτας από 
καταπτώσεις – κατολισθήσεις, µετά τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από την έντονη 
βροχόπτωση στις 8 και 9 Μαρτίου 2012, και δεδοµένου ότι τα υπάρχοντα αντίστοιχα ΜΕ της 
Π.Ε. Άρτας κάλυπταν ανάγκες σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου και υπήρχε ανάγκη άµεσης 
επέµβασης µετά από τηλεφωνικές κλήσεις από το κέντρο Άµεσης ∆ράσης της Αστυνοµικής 
∆/νσης Άρτας:  

α/
α 

Ονοµατεπών
υµο 

Αρ. κυκλ. Ηµερ/νία Θέση Επέµβασης 
Ώρες  
Εργα- 
σίας 

1. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ 50709  08/03/2012 ∆ρόµος Ροδαυγή - Φανερωµένη 
(καθαρισµός χιονιού 

 
10 

 ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ  50709 09/03/2012 ∆ρόµος  Ροδαυγή - Φανερωµένη 
(καθαρισµός χιονιού) 6 
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   ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΜΕ  50709 10/03/2012 ∆ρόµος Ροδαυγη - ∆αφνωτή 
 (καθαρισµός, άρση 
καταπτώσεων) 

 
6 

2. ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 09/03/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος - 
Αστροχώρι 
(καθαρισµός από πέτρες) 

 
5 

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 106137 10/03/2012 ∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μεγαλόχαρη - Μεσόπυργος 
(καθαρισµός χιονιού - αλάτι) 

 
 
6 

  ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ  40092 11/03/2012 ∆ρόµος Ξηρόκαµπος – Κρανιές - 
Αστροχώρι 
(καθαρισµός χιονιού - αλάτι) 

 
 
6 

3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΜΕ 28971 09/03/2012 Χείµαρρος Μπούση 
(καθαρισµός ) 

 
3 

4. ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ 

ΜΕ 50709 09/03/2012 ∆ρόµος Παλαιοκάτουνο - 
Κάψαλα 
(άρση καταπτώσεων) 

 
6 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε Άρτας (Συγκοινωνιακά Νέα Έργα), έτους 2012 «Άρση καταπτώσεων, 
αποχιονισµός και συντήρηση οδοστρώµατος επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» και 
µέχρι του ποσού 3.500,00 €, ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς 
και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε φέτος µετά από το πρωτοφανές κύµα 
κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Η οργάνωση του 
συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 
Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά 
και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση βελτιωτικών έργων ιχθυοτροφείων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Συντήρηση βελτιωτικών έργων ιχθυοτροφείων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2049/14-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53317/2005/14-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 30.000,00 € για το έργο: 
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«Συντήρηση βελτιωτικών έργων ιχθυοτροφείων ΠΕ Άρτας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.377,75 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2031/13-05-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου 
και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/682/21-06-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση βελτιωτικών έργων 
ιχθυοτροφείων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) € 24.377,75 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 30.000,00 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2049/14-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2031/13-05-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου – διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας – Τρικάλων», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/444/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1463/25-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
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την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1408/23-04-2012 απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2073/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54203/2046/19-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 13-06-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 05-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 56.474,86 €, µε 
απρόβλεπτα 64.946,09 € και µε ΦΠΑ 92.786,96 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/683/21-06-2012) 

− Την έγκριση του από 13-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 05-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου 
– διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 
56.474,86 €, µε απρόβλεπτα 64.946,09 € και µε ΦΠΑ 92.786,96 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 13-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 05-06-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή περίφραξης του 
χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε 
ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης του χώρου 
εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 36/1051/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του 
θέµατος, 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, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 4504/07-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4501/07-12-
2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

8. Την αριθµ. 10/364/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία: Α) ακυρώθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/08, το 
αποτέλεσµα της από 27-03-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη 
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αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, επειδή ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής, 
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το από 03-04-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
κατέθεσε προσφορά µόνο µία εργοληπτική επιχείρηση και Β) εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση του 
ανωτέρω έργου, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους που 
καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2074/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54206/2047/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 13-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 05-06-2012 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΩΛΑΣ που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση έξι τοις εκατό (6,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 6.626,75 €, µε απρόβλεπτα 7.620,7658 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 9.400,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

10. 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 17/684/21-06-2012) 

− Την έγκριση του από 13-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 05-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ 
«Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΩΛΑΣ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση έξι τοις εκατό (6,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 6.626,75 € µε 
απρόβλεπτα 7.620,7658 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 9.400,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΩΛΑΣ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του 
µειοδότη (6,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 13-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στις σχετικές, αριθµ. 36/1051/13-12-2011 και 10/364/06-04-
2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει 
εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως έπρεπε 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο  

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες», 
αναδόχου Ηλία Κατσιµπόκη, µέχρι την 30-09-2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 50668/2366//08-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 51735/1981/11-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 07-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2012. Κατά  τον  ανάδοχο η 
αποπεράτωση του έργου και εκτέλεση των υπολειπόµενων εργασιών (ασφαλτικά και 
σήµανση – ασφάλεια) µέσα στην παραπάνω προθεσµία δεν κατέστη - καθίσταται δυνατή, 
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες). 
Μετά τις ασφαλτικές εργασίες θα εκτελεσθούν οι εργασίες σήµανσης (τοποθέτηση 
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πινακίδων, διαγράµµιση), προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο. Και στη συνέχεια θα 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου. Επιπλέον 
εκκρεµεί η έγκριση σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη επιπλέον δαπανών λόγω 
αύξησης της αξίας ασφάλτου και του κονδυλίου της αναθεώρησης, και  γι' αυτό  ζητεί  την 
παράτασή  της κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι 30/9/2012 χωρίς δικαίωµα έγερσης  
πρόσθετης αποζηµίωσης (πλην της νόµιµης αναθεώρησης). Επειδή  αφ' ενός από τα αίτια 
δικαιολογείται η γενοµένη καθυστέρηση, αφ' ετέρου για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών, κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούµενη παράταση, η 
Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι την 30-09-2012 µε αναθεώρηση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/685/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες», αναδόχου 
Ηλία Κατσιµπόκη, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα 
λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν εγκριθεί δύο ακόµη παρατάσεις προθεσµίας, µε τις αριθµ. 
15/354/09-06-2011 και 36/1035/13-12-2012  αποφάσεις της Ο.Ε., και θα έπρεπε να είχε  
ήδη ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή 
τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», 
προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – 
κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», 
προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51160/2395/08-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52266/1995/12-06-2012 στον φάκελο 9/2012 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 47 - 

εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Βελτίωση, 
Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012 και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/686/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – 
κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», 
προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 51160/2395/08-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου 
στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής 
οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 37/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου 
Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51211/2399/08-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51365/1975/11-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/687/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 51211/2399/08-06-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. 
Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 88.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθ, 42/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η Προγραµµατική 
Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου Ζηρού για την 
υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54005/2549/18-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54200/2043/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/688/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
54005/2549/18-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας 
∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 41/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου 
Πάργας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51216/2400/08-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51364/1974/11-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

9. 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 17/689/21-06-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 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, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
51216/2400/08-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος 
Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 
2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε 
στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 11/387/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 32910/1505/11-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 53393/2513/15-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53657/2038/15-06-
2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-06-2012 για την 
κατασκευή του παραπάνω έργου, όπου µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση Παπαχρήστος Σπυρίδων του Γεωργίου, Εµπειροτέχνης µε έκπτωση 35% στις 
τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς 14.300,00 ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την 
έγκριση του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/690/21-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 05-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήµατος 
Καναλακίου», προϋπολογισµού € 22.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
Παπαχρήστος Σπυρίδων του Γεωργίου, Εµπειροτέχνης, µε έκπτωση 35% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε προσφερόµενο ποσό € 14.300,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Παπαχρήστος 
Σπυρίδων του Γεωργίου Εµπειροτέχνης, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (35%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», 
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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 13/508/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
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Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 40701/1870/09-05-2012εισήγηση 
της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 53994/2546/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54202/2045/19-06-
2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-06-2012 για την 
κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι 
προσφορές και αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες,1) η Ελένη Παππά Ε∆Ε 2) ο Λαϊνάς 
Αλέξανδρος και 3) η «Ιωσήφ και Ηλίας Μπεϊντάρης Ο.Ε.», µε έκπτωση 57% στις τιµές 
του τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς 21.500,00 ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α. Μετά την παρέλευση πέντε ηµερών (για τυχόν υποβολή ένστασης), ο Πρόεδρος 
της επιτροπής κάλεσε εγγράφως τους τρεις (3) µειοδότες να προσέλθουν στα γραφεία 
της ∆/νσης Τεχν. Έργων για τη διαδικασία της κλήρωσης. Παρουσία των τριών 
µειοδοτών, της επιτροπής διαγωνισµού και του προϊσταµένου του Τ.∆.Π. έγινε η 
κλήρωση 15-6-2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ. και κληρώθηκε η Ελένη Παππά 
Ε∆Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού, µε 
µειοδότη την Ελένη Παππά Ε∆Ε, µε ποσό προσφοράς 21.500,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., το 
οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

9. 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 17/691/21-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-06-2012 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες καθαρισµού ρέµατος Καρυδά - κατασκευή τεχνικών», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη µεταξύ των συµµετεχόντων 1) «Ελένη 
Παππά Ε∆Ε», 2) «Λαϊνάς Αλέξανδρος» και 3) «Ιωσήφ και Ηλίας Μπεϊντάρης Ο.Ε.», που 
ισοψήφησαν προσφέροντας ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης αναδείχθηκε η Ελένη 
Παππά Ε∆Ε, µε έκπτωση 57% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε 
προσφερόµενο ποσό € 21.500,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Ελένη Παππά Ε∆Ε, και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του 
µειοδότη (57%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική αριθµ. 13/508/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια 
στη διαδικασία της ανάθεσης. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
13/508/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός, επαναλαµβάνοντας 
ακόµη την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, 
που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, για την ανάληψη και διεκπεραίωση 
εργασιών και υπηρεσιών υποστήριξης των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια, ώστε να µην 
υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση 
του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος ΚΑΠ 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Αντιπληµµυρικά έργα επί της 
10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού στο ∆.∆. 
Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 13/507/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 38938/1779/03-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν 
δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54001/2548/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54201/2044/19-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
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της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 12-06-2012 για την κατασκευή του παραπάνω έργου, 
σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές 
κα αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης,  η εργοληπτική επιχείρηση Ελένης Παππά Ε∆Ε µε 
έκπτωση 54% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς 
28.460,25 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 
Πρακτικού, µε µειοδότη την Ελένη Παππά Ε∆Ε, µε ποσό προσφοράς 28.460,25 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., 
το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

9. 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 17/692/21-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Ελένη 
Παππά Ε∆Ε, µε έκπτωση 54% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε προσφερόµενο 
ποσό € 28.460,25 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Ελένη Παππά Ε∆Ε, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (54%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 13/507/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 13/507/11-
05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός, επαναλαµβάνοντας ακόµη την πάγια θέση του για την ανάγκη 
οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε 
κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, για την 
ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών και υπηρεσιών υποστήριξης των έργων που εκτελεί η 
Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 61 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας για το έργο του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
24.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 
2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού 
υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 22/604/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η ανάθεση (και η υπογραφή της σχετικής σύµβασης) των υπηρεσιών της 
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µελέτης του αρχείου των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας (1718-1797), που 
φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού Λευκάδας και της σύνθεσης και συγγραφής 
µονογραφίας για τη ∆ιοίκηση της Πρέβεζας το 18ο αιώνα, στην ιστορικό Χριστίνα 
Παπακώστα του Ευσταθίου, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 
20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 «Καταγραφή και αξιοποίηση 
αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ και Β) συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, έργο της οποίας θα είναι η ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των αναφερόµενων στη σύµβαση εργασιών. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54310/222/19-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 54335/2050/19-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Με την αριθµ. 22/604/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια του παραπάνω έργου, 
στην ιστορικό κα Χριστίνα Παπακώστα του Ευσταθίου µε την οποία υπεγράφη σύµβαση µε 
αρ. πρωτ. 58905/352/25-8-2011.  Με βάση τη σύµβαση η κα Παπακώστα υποχρεούται 
στο τέλος Ιουνίου 2012 να παραδώσει στην Περιφέρεια Ηπείρου έκθεση µε την οποία να 
πιστοποιεί την πορεία της αναληφθείσας µελέτης (Παραδοτέα : αναλυτική αποδελτίωση 
των φακέλων από 41 έως 80 της αρχειακής σειράς «Προβλεπτής Πρέβεζας») µε βάση την 
οποία θα εξοφληθεί και η τρίτη δόση του έργου. Η κα Παπακώστα µας ενηµέρωσε ότι στις 
αρχές Ιουνίου 2012 εγχειρίστηκε στο αριστερό της µάτι καθώς έπαθε αποκόλληση 
αµφιβληστροειδούς και µετακίνηση της ωχράς κηλίδας µε αποτέλεσµα την ολική απώλεια 
όρασης από το αριστερό µάτι. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης. Προς 
το παρόν η όρασή της δεν έχει επανέλθει, ως εκ τούτου δεν µπορεί να εργαστεί µε 
εντατικούς ρυθµούς και να αναπληρώσει το χρόνο έρευνας και µελέτης που έχει χάσει. Για 
τους ανωτέρω λόγους δηλώνει ότι δε δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι 
της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αυτές ορίζονται από 
τη σύµβαση και να καταθέσει έκθεση των πεπραγµένων στο τέλος Ιουνίου 2012. 
Παρακαλούµε να χορηγήσετε παράταση έως τα τέλη Ιουλίου 2012 για την παράδοση της 
τρίτης έκθεσης πεπραγµένων (Παραδοτέα: αναλυτική αποδελτίωση των φακέλων από 41 
έως 80 της αρχειακής σειράς «Προβλεπτής Πρέβεζας») και την εξόφληση της τρίτης 
δόσης του έργου «καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας»...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/693/21-06-2012) 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για το έργο του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και 
αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου 
Χριστίνας Παπακώστα του Ευσταθίου, µέχρι την 31-07-2012, για την παράδοση της τρίτης 
έκθεσης πεπραγµένων (Παραδοτέα: αναλυτική αποδελτίωση των φακέλων από 41 έως 80 της 
αρχειακής σειράς «Προβλεπτής Πρέβεζας») και την εξόφληση της τρίτης δόσης του έργου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 63 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δράσεων, και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
775/18-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54423/2052/19-06-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και συµµετοχής σε ηµερίδες, 
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Είχαµε ζητήσει να 
καταθέσει η Π.Ε. Πρέβεζας µια συγκεκριµένη και συνολική πρόταση για τις πολιτιστικές 
δράσεις του τρέχοντος έτους, µε δεδοµένη την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς που 
επιχορηγήθηκαν διάφορες πολιτιστικές δράσεις και στα πλαίσια ενός ουσιαστικού 
απολογισµού, ώστε να καταλήξουµε ποιες επιλέγονται και ποιες όχι, ή ποιες νέες θα 
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επιχορηγηθούν. Όλα αυτά µε την έννοια του απολογισµού, δηλ. της ουσιαστικής 
παρέµβασης ως αυτοδιοίκηση, στα πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της περιοχής». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/694/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
καθώς και τη συµµετοχή της στη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων 
σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, Ε.Φ. 
071, ΚΑΕ 9779 (έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2012») ως εξής:  

A. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη Ναυτική Εβδοµάδα 
2012, που διοργανώνεται στην Πάργα, το διάστηµα από 24 Ιουνίου έως 1η Ιουλίου, µε την 
επιµέλεια του Ναυτικού Οµίλου Πάργας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έκθεση ιστορικής 
φωτογραφίας, επίδειξη κανό θάλασσας- σερφ µε κουπί, µουσική παράσταση (µε ελεύθερη 
είσοδο) «Ανατολικό τόξο» του Νίκου Παπακώστα, µε τραγούδια από τη Σµύρνη, το Αιγαίο 
και την Κρήτη, χρονικής περιόδου από τον 15ο µέχρι τον 19ο αιώνα, αγώνες κολύµβησης, 
αγώνας ανοιχτής θάλασσας, και τελετή λήξης µε λαµπαδηφορίες. 

Στις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ευρείας απήχησης, θα προσκληθούν να παραστούν όλοι οι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, ενώ επιπλέον θα προσελκύσουν τουρίστες ξένους και 
Έλληνες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιοχή και στοχεύουν: Α) στην ανάδειξη 
και διατήρηση της παραδοσιακής µεσογειακής µουσικής, όπως αυτή εξελίσσεται µέσα από 
τις σύγχρονες τάσεις και τα µουσικά ρεύµατα του µεσογειακού  χώρου δίνοντας έµφαση 
στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και την απόδοση τους σε αναλλοίωτη µορφή 
καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια µουσική παράδοση. Β) στην 
τουριστική προβολή µέσω της µουσικής παράδοσης που συντελεί στην πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη  της περιοχής αποδεικνύοντας πως  η λύση και η διέξοδος από την 
οικονοµική και κοινωνική κατάπτωση και δυσπραγία στην οποία έχουµε περιέλθει είναι ο 
πολιτισµός µας. Ο γνήσιος ελληνικός πολιτισµός που ενώνει, αγκαλιάζει, εξυψώνει και δίνει 
δύναµη αντίστασης στις ισοπεδοτικές αντιλήψεις και πρακτικές που µας κυκλώνουν. Γ) στην 
ευαισθητοποίηση των νέων για τα οφέλη του θαλάσσιου αθλητισµού  µέσω της προβολής 
θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την ηχητική κάλυψη της µουσικής 
παράστασης. 

Β. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νικόπολης «Η Νικόπολη», εκδήλωσης µε ζωντανή ορχήστρα, στις 29 
και στις 30 Ιουνίου 2012 στην είσοδο του χωριού Νικόπολη µε φόντο το αρχαίο θέατρο, στην 
οποία θα χορέψουν το χορευτικό του συλλόγου και 1-2 φιλοξενούµενα χορευτικά, ενώ 
απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της περιοχής (ευρείας απήχησης) και τους επισκέπτες 
που θα βρίσκονται εκεί. 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και 
διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την 
ταυτότητα της. Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτή την 
περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια είναι γενικό φαινόµενο η αναβίωση 
ηµερησίων πανηγυριών ως πολιτιστικό στοιχείο, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης π.χ Βουλγαρία - Ιταλία - Ισπανία. Αυτό συντελείται όχι µόνο για 
λόγους ψυχαγώγησης των συµµετασχόντων στις εκδηλώσεις αυτές, αλλά κυρίως διότι οι 
οργανωτές τους διαβλέπουν σε κάτι µονιµότερο και υψηλότερο, στη διαφύλαξη της τοπικής 
παράδοσης και τη µεταλαµπάδευσή της στη νέα γενιά, ώστε να βρει ερείσµατα, ενόψει της 
επιχειρούµενης παγκοσµιοποίησης η οποία ισοπεδώνει έθνη και λαούς που δεν έχουν 
ιστορική µνήµη.  
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Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 400,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την ενοικίαση καθισµάτων. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του 
Ποντιακού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κερασούντας, βραδιάς παραδοσιακού χορού και 
µουσικής η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2012 στην κεντρική πλατεία της Ν. 
Κερασούντας, µε παρουσίαση των χορευτικών τµηµάτων όλων των ποντιακών συλλόγων 
του Νοµού και ζωντανή ποντιακή παραδοσιακή µουσική. 

Η εκδήλωση έχει σκοπό, την ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας 
δίνοντας έµφαση στην προβολή της µουσικοχορευτικής παράδοσης του ποντιακού 
ελληνισµού, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη 
παρουσία στο Νοµό Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι της και προβάλλοντας το στο 
ευρύ κοινό και τη στήριξη της ντόπιας ερασιτεχνικής δηµιουργίας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών. 

∆. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική 
επιµέλεια του Εκπολιτιστικού συλλόγου Ν. Κερασούντας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ», βραδιάς 
παραδοσιακής µουσικής  - αφιέρωµα στη δηµοτική µας παράδοση από την Ήπειρο και όλη 
την Ελλάδα,  µε δηµοτική ορχήστρα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2012 στη 
Ν. Κερασούντα, µε είσοδο ελεύθερη και συµµετοχή του κόσµου που αναµένεται να είναι 
µεγάλη από όλη τη γύρω περιοχή τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες. 

Ο δηµοτικός χορός και η δηµοτική µουσική είναι βαθιά ριζωµένα στην ψυχή του ελληνικού 
λαού. Η προβολή τους συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτά (ευρείας απήχησης). Ο 
περισσότερος κόσµος, από τον έφηβο µέχρι τον παππού και τη γιαγιά, γνωρίζει και χορεύει 
παραδοσιακούς χορούς σε διάφορες εκδηλώσεις της καθηµερινής του ζωής.  Επίσης 
συντελεί στην διατήρηση ,διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία 
µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.   Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την 
πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων 
αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών. 

Ε. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική 
επιµέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2012 στον προαύλιο χώρο του Γυµνασίου-Λυκείου 
Θεσπρωτικού, µε επίδειξη των χορευτικών τµηµάτων του συλλόγου και καλεσµένους από 
όλη την Ελλάδα και ένα γκρουπ από Τουρκία. Ο πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού  είναι 
από τους πιο δραστήριους συλλόγους της περιοχής µας. Στο σύλλογο λειτουργούν σχολές 
παραδοσιακού χορού (6 τµήµατα για διαφορετικές ηλικίες),  σχολή µπαλέτου και µοντέρνου 
χορού, τµήµατα άθλησης  καθώς και µαθήµατα κολύµβησης. Με τη δράση του ο Σύλλογος 
συµβάλλει τόσο στην πολιτιστική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη του Θεσπρωτικού.   

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους 
επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί (ευρείας απήχησης). Η προβολή του γεγονότος και η 
γνωστοποίηση του στο κοινό θα γίνει µε ευθύνη του Συλλόγου ο οποίος θα αναλάβει και τη 
διαµόρφωση του χώρου. 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων παραδοσιακού χορού και µουσικής συντελεί στην διατήρηση, 
διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει 
την ταυτότητα της. Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και 
της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση 
επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και τη 
ενοικίαση των καθισµάτων. 
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Ζ. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του 
τουρνουά Beach Handball που θα πραγµατοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 
2012 στη Λούτσα Πρέβεζας, το οποίο διεξάγεται για τρίτη συνεχή χρονιά και είναι ενταγµένο 
στο επίσηµο καλεντάρι της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας. Θα συµµετέχουν 
περίπου 10 οµάδες ανδρών και 6 γυναικών, σύνολο ατόµων πάνω από 225. Έχουν κληθεί 
µια ιταλική και µια σέρβικη οµάδα γυναικών ενώ θα συµµετέχουν και αθλητές της εθνικής 
οµάδας ανδρών που θα παίξουν αγώνα επίδειξης µε οµάδα από επίλεκτους αθλητές του 
τουρνουά. Το γεγονός θα προβληθεί σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο µέσα από τις 
µεγαλύτερες αθλητικές εφηµερίδες.    

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την κάλυψη κάποιων παρεπόµενων 
δαπανών δηλαδή ηχητική κάλυψη, διαµονή και διατροφή αθλητών και παραγόντων.  

ΣΤ. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του 
∆ιεθνούς Βαθµολογούµενου Πρωταθλήµατος Τένις JUNIOR κατηγορίας 18 ετών, το οποίο 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 10 έως τις 15 Ιουλίου 2012 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, µε Υπεύθυνους διοργάνωσης την Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης, την Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης και τη 
Γυµναστική Ένωση Πρέβεζας. Στη διοργάνωση δήλωσαν συµµετοχή 293 αθλητές από 39 
χώρες, οι οποίοι, καθότι ανήλικοι, συνοδεύονταν από τους προπονητές και/ή τους γονείς 
τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η συµµετοχή του κόσµου αναµένεται να είναι 
µεγάλη γιατί το τένις είναι άθληµα ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη γιατί η συγκεκριµένες αθλητικές 
εκδηλώσεις εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς προβάλουν ιδεώδη και αξίες για ευγενή 
άµιλλα, γόνιµο και δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Τα 
συγκεκριµένα αθλήµατα καλλιεργούν στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η 
αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η συναδελφικότητα. 

Στα πλαίσια των διοργανώσεων αναµένεται να επισκεφτούν την περιοχή αθλητές, 
προπονητές, αθλητικοί παράγοντες και συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Στην περίοδο κρίσης που διανύουµε αυτό αναµένεται να 
τονώσει την αγορά της πόλης. Οι αθλητικές αυτές διοργανώσεις αποτελούν εκδηλώσεις 
ευρείας απήχησης και σηµασίας αφού στρέφουν τα φώτα της δηµοσιότητας στην Πρέβεζα 
και γενικότερα στην Ήπειρο. Συνήθως καλύπτονται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός που 
συντελεί  στην προβολή και προώθηση της περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.400,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την κάλυψη κάποιων παρεπόµενων 
δαπανών, για προµήθεια µπαλών, αγορά επάθλων και αναµνηστικών συµµετοχής, 
παράθεση δείπνου για αθλητές και παράγοντες καθώς και νερά και σάντουιτς για τους 
αθλητές. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, γεύµατος 
προς τιµή των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο στο Ζαγόρι.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 47980/333/20-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55051/2077/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε παράθεση δείπνου, προς τιµή των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Θερινό 
Πανεπιστήµιο στο Ζαγόρι, που θα πραγµατοποιηθεί στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, στο 
χωριό Πάπιγκο του Ζαγορίου, από 24/06 έως 7/07/12, καθώς και τη δαπάνη ποσού  
500,00€  (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Φορέας: 
072, ΚΑΕ: 0845. 

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/695/21-06-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, µε παράθεση γεύµατος προς τιµή των 
συµµετεχόντων, στη διοργάνωση του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, που διοργανώνεται για 
πέµπτη συνεχή χρονιά ως εντατικό πρόγραµµα Έρασµος δύο εβδοµάδων- Erasmos IP, 
µε τίτλο «Conservation Biology in Europe, building a coherent strategy for the future», 
από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων. 

Το ∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο, θα λάβει χώρα στην καρδιά του Εθνικού ∆ρυµού Βίκου 
– Αώου, στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, στο χωριό Πάπιγκο του Ζαγορίου, για δύο 
εβδοµάδες, από 24/06 έως 7/07/12, µε θέµα τη διατήρηση και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη σε διεπιστηµονική βάση, συνδυάζοντας τις βιολογικές µε 
τις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, όπου και θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη ο 
φυσικός και πολιτισµικός  πλούτος της περιοχής.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και στη µεγάλη 
σηµασία που δίνει στη συνεργασία και τη σύνδεση της περιοχής µας µε το 
Πανεπιστήµιο, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε 
ευρύτερο ενδιαφέρον και η εκδήλωση εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων.  

Ο Περιφερειάρχης, ως ένδειξη φιλοξενίας, θα παραθέσει ένα παραδοσιακό γεύµα  προς 
τιµή των 18 συµµετεχόντων φοιτητών και 10 καθηγητών από τα Πανεπιστήµια Αγγλίας, 
Ελλάδας, Ιταλίας, ∆ανίας και Γερµανίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες 
Σχέσεις»), για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής στη διοργάνωση, που περιλαµβάνει 
τη δαπάνη για την προσφορά ενός γεύµατος. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής 
σηµασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάµνηση της 
επανάστασης των Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52886/375/20-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 55053/2078/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε βάση το υπ’ αριθµ. 210/2007 (ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007) Προεδρικό 
∆ιάταγµα καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου ως δηµόσια εορτή τοπικής σηµασίας 
για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαρρυτών, πρώην Κοινότητα Καλαρρυτών, σε ανάµνηση της 
επανάστασης των Καλαρρυτών. Κάθε χρόνο την ευθύνη και το κόστος της εκδήλωσης είχε 
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και η Κοινότητα Καλαρρυτών από κοινού. Έτσι και 
φέτος η εκδήλωση βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου ως διάδοχη κατάσταση της Ν.Α.Ι. 
Φέτος πρόκειται για την 191η Επέτειο της Επανάστασης και θα διεξαχθεί στις 1 Ιουλίου 
2012. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.∆. 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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εντάσσεται, στο πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας, 
υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν 
για την ελευθερία, εντάσσεται στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τα 
έξοδα αφορούν στην έκδοση προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προµήθεια στεφάνων 
για κατάθεση, παράθεση δεξίωσης για 400 καλεσµένους (Αρχές Ν. Ιωαννίνων, δικαστικές 
αρχές, εκπρόσωποι φορέων κ.α.). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.500,00 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/696/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής 
σηµασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, για την 191η Επέτειο της 
επανάστασης των Καλαρρυτών, η οποία καθιερώθηκε βάσει του υπ’ αριθµ. Π.∆. 210/2007 
(ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007), και θα διεξαχθεί την 1η Ιουλίου 2012. Η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.∆. στο 
πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας, υπαγορεύεται δε 
από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, 
εντάσσεται στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων αυτής. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και αφορούν στην έκδοση 
προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προµήθεια στεφάνων για κατάθεση, παράθεση 
δεξίωσης για 400 καλεσµένους (Αρχές Π.Ε. Ιωαννίνων, δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι 
φορέων κ.α.).  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52335/374/12-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55050/2076/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη 
διοργάνωση εκδήλωσης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 13 και 14/6/2012, στο πλαίσιο πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους, καθώς και τη δαπάνη ποσού  
400,00€  (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής που θα περιλαµβάνει την 
ενοικίαση των υλικών για τις υπαίθριες δραστηριότητες και η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 72 - 

Σηµειώνεται ότι τι θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 08-06-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/697/21-06-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης του 9ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ιωαννίνων ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, στις 13 και 14/6/2012 στο 
πλαίσιο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους.  

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει εναέριο πέρασµα µε σχοινιά, τοξοβολία, γέφυρα της 
µαϊµούς και παιχνίδια βιωµατικής εκπαίδευσης. 

Με τη συµµετοχή στη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου συµβάλλει µε µια µικρή 
προσφορά στους µαθητές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στην περιοχή και ευελπιστεί 
µε τη συµµετοχής της αυτή να προσελκύσει νέους εθελοντές µε κοινωνικό πρόσωπο. 
Ενισχύει την αρωγή σχολικών δραστηριοτήτων σε µια εποχή δύσκολη, µε στόχο τη 
δηµιουργία σωστών προτύπων στους µικρούς µαθητές. Παράλληλα στέκεται αρωγός 
στις πρωτοβουλίες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα των φορέων της περιοχής 
µας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω διοργάνωση, που θα 
περιλαµβάνει την ενοικίαση των υλικών για τις υπαίθριες δραστηριότητες και η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 18ης Έκθεσης 
Βιβλίου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 54633/381/20-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55047/2075/20-06-2012 στον φάκελο 9-2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στη διοργάνωση της 18ης Έκθεσης Βιβλίου που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων από τις 20 Ιουνίου µέχρι την 1η Ιουλίου καθώς και τη 
δαπάνη ποσού  700,00€  (πλέον ΦΠΑ) για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής που θα 
περιλαµβάνει την ενοικίαση των υλικών για τις υπαίθριες δραστηριότητες και η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/698/21-06-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 18ης Έκθεσης 
Βιβλίου στην Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων, από 20-06 έως 1-07-2012. Πρόκειται για 
µια εκδήλωση - θεσµό για την πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, που 
έχει ως στόχο την καλύτερη γνωριµία του κοινού και κυρίως των παιδιών και των νέων 
µε το βιβλίο. 

Στη διοργάνωση, εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου µετέχει ο ∆ήµος Ιωαννιτών και ο 
Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Ιωαννίνων. 

Με τη συµµετοχή της η Περιφέρεια συµβάλλει στην προβολή της σηµασίας του βιβλίου 
στη διαµόρφωση της προσωπικότητας  και στην πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια  του 
σύγχρονου ανθρώπου, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες για διοργάνωση 
εκδηλώσεων πνευµατικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και αναβαθµίζει το γενικότερο 
πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής και πνευµατικής µας ανέλιξης και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την πολιτιστική της δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 700,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω διοργάνωση, που θα 
περιλαµβάνει την ενοικίαση των υλικών για τις υπαίθριες δραστηριότητες και η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 

αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 53792/366/19-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54643/2058/19-06-12 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης διηµερίδας µε 
τον ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη και µε τον Όµιλο Αντισφαίρισης Άρτας του 
Πανελλαδικού Πρωταθλήµατος Τένις έτους 2012, καθώς και την έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/699/21-06-2012) 

Α. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον ∆ήµο Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, διηµερίδας η οποία θα πραγµατοποιηθεί, στις 23 και 24 Ιουλίου 2012 και 
συγκεκριµένα στην Τ.Κ. Μεγαλόχαρης µε θέµα: «Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» και 
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στην Τ.Κ. Αστροχωρίου µε θέµα: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Νέα Αγροτική 
Επιχειρηµατικότητα», µε την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα.  

Η ΠΕ Άρτας στα πλαίσια του σχεδιασµού της, για την ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα 
παραγωγής, θεωρεί πολύ σηµαντική τη συµµετοχή της στη συνδιοργάνωση της ηµερίδας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω 
εκδήλωση, η οποία θα καλύψει µέρος της δαπάνης διαµονής και διατροφής των επίσηµων 
προσκεκληµένων καθώς επίσης και τη δαπάνη για την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, 
ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες 
Σχέσεις», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

Β. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον Όµιλο 
Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήµατος Τένις έτους 2012, που θα 
διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Ιουνίου στην Άρτα. 

Η ΠΕ Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ 
σηµαντική την παρουσία 400-450 περίπου αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα και οι οποίοι 
µπορούν να προβάλλουν την πολιτιστική κληρονοµιά και τις αθλητικές υποδοµές της 
περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω 
εκδήλωση, η οποία θα καλύψει µέρος της δαπάνης διαµονής και διατροφής των 
προσκεκληµένων και των αθλητών καθώς επίσης και µέρος της δαπάνης για την εκτύπωση 
διαφηµιστικού υλικού ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν 
τους λοιπούς συνδιοργανωτές. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 
0845 «∆ηµόσιες Σχέσεις», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού 
Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄ φάση)», προϋπολογισµού € 230.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
από 12-06-2012 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 
230.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 12/437/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1406/23-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
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και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1397/20-04-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2128/20-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54758/2060/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 12-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, επανέλαβε τη θέση του ότι και στη συγκεκριµένη άγονη δηµοπρασία, η 
Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζει να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/700/21-06-2012) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 12-06-2012 ανοιχτή δηµοπρασία µε το σύστηµα «ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», 
προϋπολογισµού € 230.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 12-06-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 29η Ιουνίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
.....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2133/20-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54908/2066/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 40.000,00 € για το έργο: 
«Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
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(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 32.394,71 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1938/06-06-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/701/21-06-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 32.394,71 
και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 40.000,00 µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2133/20-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1938/06-06-2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 81 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 27.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 27.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 11/410/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
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Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
34454/1548/18-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

8. Το από 12-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54684/2575/20-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54755/2059/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, ανέδειξε µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.∆.Ε», µε έκπτωση 5% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 25.650,00 ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α., το οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται 
την έγκριση του Πρακτικού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/702/21-06-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 27.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.∆.Ε», µε έκπτωση 5% στις τιµές τιµολογίου και 
προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς € 25.650,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.∆.Ε», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Αντιεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (5%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπανών για τη δηµιουργία ∆ιαφηµιστικών Εντύπων και video, στα πλαίσια της 
τουριστικής προβολής της Π.Ε. Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1191/19-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54894/2062/20-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« ….. Στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Ηπείρου και της  Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας ή υπηρεσία µας µετά από έλεγχο καταµέτρηση και απογραφή του τουριστικών 
εντύπων διαπίστωσε ότι  υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη προωθητικού υλικού. Για να 
υλοποιηθούν στόχοι του στρατηγικού προγραµµατισµού η υπηρεσία προτίθεται-προτείνει 
δηµιουργία δύο διαφηµιστικών φυλλαδίων για το νοµό Πρέβεζας και ένα διαφηµιστικό Βίντεο 
ως εξής:   
Α. ένα έντυπο χαµηλού κόστους που προορίζεται για µαζική εντυποδιανοµή που θα µοιραστεί 
σε προωθητικές δράσεις, είτε σε διάφορες πόλεις είτε µε αποστολή µε το ταχυδροµείο σε 
συλλόγους, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ. θα εκδοθούν 100.00 τεµάχια στην ελληνική γλώσσα.  
Β.  ένα έντυπο εκτενέστερο και αναλυτικότερο που θα περιέχει πληροφορίες και χάρτη  και θα 
προορίζεται για την ενηµέρωση των επισκεπτών του νοµού Πρέβεζας. Θα εκδοθούν συνολικά 
50.000 τεµάχια σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά. 
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Η ανάγκη για τη δηµιουργία των εντύπων είναι επιτακτική εφόσον µετά τις αλλαγές που 
επήλθαν από την εφαρµογή του Καλλικράτη το έντυπο υλικό για το νοµό Πρέβεζας έχει 
εξαντληθεί και δεν µπορεί να επανεκδοθεί αφού αφορά λογότυπα της Ν.Α. Συνεπώς δεν 
υπάρχει κάποιο έντυπο για την τουριστική προβολή του νοµού. Επιπλέον η ζήτηση εντύπων 
από τους φορείς τουρισµού αλλά και τους επιχειρηµατίες του τουρισµού είναι µεγάλη.  Επίσης 
τα έντυπα είναι απαραίτητα για τους επισκέπτες κρουαζιέρας που για πρώτη χρονιά φτάνουν 
οργανωµένα στα λιµάνια της Πρέβεζας και της Πάργας αλλά και για εφοδιασµό τουριστικών 
γραφείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
Με το ίδιο σκεπτικό δεν υπάρχει κάποιο οπτικοακουστικό υλικό Video που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την τηλεοπτική προβολή του νοµού. Απαιτείται παραγωγή ψηφιακού υλικού 
νέας τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί  για τη διαφηµιστική εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε. για την 
τουριστική προβολή της Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας.  
Γ. Για την παραγωγή του Video θα γίνει κατά τόπους εικονοληψία σε πάνω από 40 διαφορετικά 
σηµεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας από συνεργείο επαγγελµατιών 
κινηµατογραφιστών προκειµένου να παραχθεί πρωτογενές υλικό video και στη συνέχεια να 
υποστεί ψηφιακή επεξεργασία (µοντάζ) ώστε να δηµιουργηθεί διαφηµιστικό υλικό video: 
1) 45 λεπτά διάρκειας σε µορφή ντοκιµαντέρ 
2) 8-9 λεπτά διάρκειας ντοκιµαντέρ 
3) ∆ιαφηµιστικό spot διάρκειας 3 λεπτών 
4) ∆ιαφηµιστικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων 
Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό θα είναι σε format υψηλής ευκρίνειας (HD) προκειµένου να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πλατφόρµα που ισχύει σήµερα µε δυνατότητα για το αύριο. 
Είναι απολύτως σηµαντικό οι λήψεις αυτές να γίνουν την θερινή περίοδο, ούτως ώστε να 
αποτυπωθούν εικόνες από τις παραλίες της Ηπείρου µε ηλιοφάνεια και λουόµενους που θα 
συντελέσουν στην καλύτερη τουριστική προβολή της περιοχής.  
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε να εγκρίνετε το κόστος των δράσεων ……… (όπως 
στο σχετικό πίνακα, µε ανάλυση δαπάνης, δικαιούχου και αιτιολογία δαπάνης) …….. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012 ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9779 (έργο: τουριστική προβολή Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012).». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/703/21-06-2012) 

− Εγκρίνει, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, και για την υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού προγραµµατισµού, τη δηµιουργία 
δύο διαφηµιστικών φυλλαδίων για το νοµό Πρέβεζας και ενός διαφηµιστικού Βίντεο, µε µέριµνα 
του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

Α. ένα έντυπο χαµηλού κόστους που προορίζεται για µαζική εντυποδιανοµή που θα µοιραστεί σε 
προωθητικές δράσεις, είτε σε διάφορες πόλεις είτε µε αποστολή µε το ταχυδροµείο σε 
συλλόγους, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ. Θα εκδοθούν 100.000 τεµάχια στην ελληνική γλώσσα.  

Β.  ένα έντυπο εκτενέστερο και αναλυτικότερο που θα περιέχει πληροφορίες και χάρτη  και θα 
προορίζεται για την ενηµέρωση των επισκεπτών του νοµού Πρέβεζας. Θα εκδοθούν συνολικά 
50.000 τεµάχια σε δύο γλώσσες ελληνικά και αγγλικά. 

Γ. Video για την τηλεοπτική προβολή του νοµού, µε παραγωγή ψηφιακού υλικού νέας 
τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί για τη διαφηµιστική εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε. για την 
τουριστική προβολή της Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας. Για την παραγωγή του Video θα γίνει κατά 
τόπους εικονοληψία σε πάνω από 40 διαφορετικά σηµεία της Π.Ε. Πρέβεζας, από συνεργείο 
επαγγελµατιών κινηµατογραφιστών προκειµένου να παραχθεί πρωτογενές υλικό video και στη 
συνέχεια να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία (µοντάζ) ώστε να δηµιουργηθεί διαφηµιστικό υλικό 
video: 1) 45 λεπτά διάρκειας σε µορφή ντοκιµαντέρ, 2) 8-9 λεπτά διάρκειας ντοκιµαντέρ, 3) 
∆ιαφηµιστικό spot διάρκειας 3 λεπτών και 4) ∆ιαφηµιστικό spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Το 
οπτικοακουστικό αυτό υλικό θα είναι σε format υψηλής ευκρίνειας (HD) προκειµένου να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στην πλατφόρµα που ισχύει σήµερα µε δυνατότητα για το αύριο.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 14.305,00 µε ΦΠΑ, όπως αναλύεται κατωτέρω, για τη 
δηµιουργία των ανωτέρω ∆ιαφηµιστικών Εντύπων και video, στα πλαίσια της τουριστικής 
προβολής της Π.Ε. Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
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Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (έργο: τουριστική προβολή Π.Ε. Πρέβεζας 
έτους 2012) και  

− Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών για τη δηµιουργία των ανωτέρω ∆ιαφηµιστικών Εντύπων 
και video, στον Σπύρο Σ. Βαγγελάκη για τη δηµιουργία των εντύπων και στον Αντώνιο 
Βαραµπούτη, για την παραγωγή video, ως εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ (µε ΦΠΑ) 

∆ύο διαφηµιστικά έντυπα 
ΣΠΥΡΟΣ Σ. ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΑΦΜ 031141862 10.000,00  

Παραγωγή Βίντεο 
ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΦΜ 045297996  
4.305,00 

ΣΥΝΟΛΟ  14.305,00 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το 
εξής σκεπτικό: 
«Η εισήγηση για το συγκεκριµένο θέµα, και µάλιστα εκτός ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται για µια 
φορά ακόµη στην έκτακτη/επιτακτική ανάγκη για "δηµιουργία διαφηµιστικών εντύπων και βίντεο 
για την ΠΕ Πρέβεζας", µάλιστα µε αιτιολογικό ότι τελειώνει το διαθέσιµο υλικό και δεν µπορεί να 
αναπαραχθεί µε λογότυπο της πρώην νοµαρχίας. Θυµίζουµε ότι έχουµε ως Περιφερειακό 
Συµβούλιο εγκρίνει το στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας για την τουριστική ανάπτυξη καθώς 
και τις δράσεις τουριστικής προβολής (µάλιστα αρχικά για το 2011 είχαν ονοµαστεί 
βραχυπρόθεσµες – για να µην τις πούµε αποσπασµατικές). Οι δράσεις αυτές έχουν εγκριθεί µε 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και θεωρούµε ότι ισχύουν εφόσον δεν τροποποιούνται 
µε όµοια απόφαση. Η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της δεν µπορεί να ανατρέψει το 
σχεδιασµό του Περιφερειακού Συµβουλίου για το θέµα.  
Επίσης δεν µπορούµε να κατανοήσουµε το χαρακτήρα του επείγοντος για ένα θέµα για το οποίο 
έχει γίνει σηµαντική προεργασία και µάλιστα από τον αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Πρέβεζας, ως 
αρµόδιο για το θέµα για όλη την Ήπειρο. Πόσο µάλλον µε αιτιολογικό τις αλλαγές που επέφερε ο 
ν. του Καλλικράτη (σχεδόν δύο χρόνια µετά την ψήφισή του). 
Επειδή και  ο τουρισµός αποτελούσε και αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο για την περιοχή µας, 
ιδιαίτερα σήµερα, στα νέα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα, απαιτούνται πράγµατι και 
συνολικός προγραµµατισµός και στοχευµένες και έγκαιρα επικαιροποιηµένες ενέργειες, (πράγµα 
που από την εισήγησή σας προκύπτει ότι δεν υπάρχει). 
Τις απόψεις µας και προτάσεις µας και επί του θέµατος-ως παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ»- τις έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένα. 
∆εν µπορούµε να συµφωνήσουµε -  για µια φορά ακόµη αποσπασµατικά για την έκδοση υλικού-
και ζητάµε να ενηµερωθεί τόσο η Οικονοµική Επιτροπή όσο και το Περιφερειακό Συµβούλιο για 
τις µέχρι τώρα εκδόσεις, εκτυπώσεις, επανεκτυπώσεις, για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για την 
έκδοση παντός είδους υλικού, σε σχέση µε το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο 
πρόγραµµα ενεργειών τουριστικής προβολής. 
Επιπρόσθετα αναφέρουµε και τις συνεχιζόµενες απευθείας αναθέσεις και δη στο ίδιο πρόσωπο. 
Εξ άλλου η κατάτµηση των αναθέσεων σε ένα ενταγµένο έργο στους ΚΑΠ και η απ’ ευθείας 
ανάθεση µέρους του έργου αυτού δεν είναι σύννοµη και η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας αναλαµβάνει 
τις ευθύνες της.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, 
στο Νοµό Πρέβεζας» προϋπολογισµού € 13.040,00 µε ΦΠΑ και έγκριση της δαπάνης 
δηµοσίευσης της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/540/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 38.550,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) 
έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 43574/1635/17-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η 
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δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του 
διαγωνισµού, σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών και σε µία τοπική. 

7. Την αριθµ. 16/652/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν 
τα αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανωτέρω 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και: Α) κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα για την 
προµήθεια 320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία l-cyhalothrin CS, και 
εγκρίθηκε η ανάθεση της προµήθειας στην εταιρεία µε την επωνυµία SYNGENTA HELLAS 
Α.Ε.Β.Ε. και Β) εγκρίθηκε η επανάληψη, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, του διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το 
οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε 
δραστική ουσία dimethoate, 40 EC. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 54946/2083/20-
06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54994/2072/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 13.040,00 € (µε ΦΠΑ) και την κατάρτιση 
των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση, καθώς και την έγκριση της 
δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/704/21-06-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών 
ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου 
της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 13.040,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», και ειδικότερα για την προµήθεια του σκευάσµατος 
εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία dimethoate, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 54946/2083/20-06-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση του Νο3/20-06-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 16/640/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: 

Α) εγκρίθηκαν τα Νο 1/24-05-2012 και Νο 2/31-05-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία, από την καταγραφή και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, 
κατά τοµέα οι εξής: 

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

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

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

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

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

Β) Ματαιώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού, για τον Τοµέα Ε΄ 
της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης (Πέρδικα, Σύβοτα) για την ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι 
σύµφωνα µε το ανωτέρω Νο1/24-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και εγκρίθηκε, για τον ως άνω Τοµέα Ε΄ 
της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του διαγωνισµού και µόνο για την Τ.Κ. Συβότων, την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (λήψη κλειστών προσφορών), µη 
υπερβαίνοντας την τιµή των 0,075 € χωρίς ΦΠΑ (τιµή της διακήρυξης), ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδενδρο και για 3,5 ψεκασµούς. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
54830/2111/20-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54904/2065/20-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το από Νο 3/20-06-
2012 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, και εισηγείται την έγκρισή του, την ανάδειξη 
οριστικών µειοδοτών του διαγωνισµού κατά τοµέα και την έγκριση σύναψης των 
αντίστοιχων συµβάσεων. 
Στο ως άνω, Νο 3/20-06-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 
«….. Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων των δικαιολογητικών τα οποία 
προσκοµίσθηκαν από τους µειοδότες, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 της 
εν λόγω διακήρυξης, ήλεγξε και κατέγραψε αυτά στον κατωτέρω πίνακα.  
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α/α Ονοµατεπώνυµο 

διαγωνιζόµενου 

Ποινικό  

µητρώο 

Πιστ. µη 
πτώχευσης, 
µη διαδ. 
κήρυξης 
πτώχευσης 

Φορολογική 

ενηµερότητα 

Ασφαλιστική 

ενηµερότητα 

Πιστοποιητικό 

Επιµελητηρίου  

1 ΚΑΡΩΝΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε 

2 ΝΑΤΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε 

3 ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε κατατέθηκε 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας 
διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κατά 
τοµέα µε τους οριστικούς µειοδότες, ως  εξής: 
1) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα  ∆ 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. ελαιόδεντρο. 
2) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον τοµέα  ΣΤ 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. ελαιόδεντρο. 
3) ΚΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  για τον τοµέα  Γ 0,090 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. ελαιόδεντρο. 
4) ΝΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ για τον τοµέα  Β  0,060 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. ελαιόδεντρο. 
5) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα  Α 0,075 χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκ. ελαιόδεντρο. 
Στη συνέχεια συντάχθηκε εις τριπλούν το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 
ακολούθως ……. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/705/21-06-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Νο3/20-06-2012 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη 
εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας» σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των προσκοµισθέντων 
από τους µειοδότες φακέλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του 
άρθρου 6 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

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

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», σύµφωνα µε τα Νο1/24-05-2012, Νο2/31-05-2012 και 
Νο3/20-06-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους κάτωθι µειοδότες, κατά 
Τοµέα, οι οποίοι προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, 
πληρούν τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι δε οικονοµικές τους 
προσφορές είναι οι συµφερότερες, ως εξής: 

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 91 - 

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

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

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

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

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισµού € 
161.839,55 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)έτους 2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 92 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση ανάθεσης σε µειοδότη, µετά την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης (λήψη κλειστών προσφορών), του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για 
τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας», για µέρος του Τοµέα Ε΄ (για την Τ.Κ. Συβότων) της αριθµ. 4/2012 
διακήρυξης του σχετικού ανοιχτού διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 16/640/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: 

Α) εγκρίθηκαν τα Νο 1/24-05-2012 και Νο 2/31-05-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία, από την καταγραφή και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, 
κατά τοµέα οι εξής: 

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

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

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

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

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

Β) Ματαιώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού, για τον Τοµέα Ε΄ 
της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης (Πέρδικα, Σύβοτα) για την ανάδειξη εργολάβων για τον από 
εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι 
σύµφωνα µε το ανωτέρω Νο1/24-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και εγκρίθηκε, για τον ως άνω Τοµέα Ε΄ 
της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του διαγωνισµού και µόνο για την Τ.Κ. Συβότων, την 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (λήψη κλειστών προσφορών), µη 
υπερβαίνοντας την τιµή των 0,075 € χωρίς ΦΠΑ (τιµή της διακήρυξης), ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδενδρο και για 3,5 ψεκασµούς µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη ως εξής: 

 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
54995/211920-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55008/2073/20-06-2012 στον 
φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: « … Παρακαλούµε όπως 
εγκρίνεται την απευθείας ανάθεση στον ΡΟΥΣΣΗ Αντώνιο-κάτοικο Βρυσέλλας την εκτέλεση 
του έργου   << ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου>> ( µέρους του τοµέα Ε 
- Τ.Κ. Συβότων  βάσει της αριθµ διακήρυξης 4/2012 ) καθότι ήταν ο µόνος που κατέθεσε 
κλειστή προσφορά µετά από το αριθµ 53611/280/15-6-2012 έγγραφό µας. Το ποσό της 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

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

Χωρίς ΦΠΑ  
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προσφοράς είναι  2.267,04€  χωρίς ΦΠΑ.(9.965 ελαιόδεντρα χ0,065 τιµή χ 3,5 ψεκασµούς 
=2.267,04), ο δε προϋπολογισµός του έργου ήταν 2.615,81 € χωρίς ΦΠΑ. 
(9.965Χ0,075Χ3,5). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 295  και ΚΑΕ 0879  του 
προυπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/706/21-06-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον Αντώνιο Ρούσση, κάτοικο Βρυσέλλας Θεσπρωτίας, την 
εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», για µέρος του Τοµέα Ε’ (για την Τ.Κ. 
Συβότων) της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του σχετικού ανοιχτού διαγωνισµού, ο οποίος 
µειοδότης, µετά την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (λήψη κλειστών 
προσφορών) για µέρους του ως άνω Τοµέα Ε’, δεδοµένου ότι ο σχετικός διαγωνισµός 
απέβη άγονος ως προς το µέρος αυτό (αριθµ. 16/640/08-06-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής), ήταν ο µοναδικός που κατέθεσε κλειστή προσφορά, µε ποσό 
προσφοράς € 2.267,04 χωρίς ΦΠΑ (9.965 ελαιόδεντρα Χ 0,065 τιµή Χ 3,5 ψεκασµούς = 
2.267,04), προσφορά η οποία είναι συµφέρουσα οικονοµικά, δεδοµένου ότι η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ήταν € 2.615,81χωρίς ΦΠΑ (9.965 ελαιόδεντρα Χ 
0,075 Χ 3,5 ψεκασµούς). 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για τον από εδάφους ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, και για µέρος του Τοµέα Ε’ 
(για την Τ.Κ. Συβότων) της αριθµ. 4/2012 διακήρυξης του σχετικού ανοιχτού διαγωνισµού, 
µε ποσό προσφοράς € 2.267,04 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)έτους 
2012 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 95 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Τις αριθµ. 3/102/30-01-2012, 9/293/23-03-2012 και 14/547/21-05-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εγκρίθηκαν µε 
την αριθµ. 36/1036/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39010/1520/20-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54901/2064/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία, επικαλούµενη την ανάγκη τροποποίησης δροµολογίων κατά τη 
διάρκεια της σχολικής περιόδου, εισηγείται την κατάργηση, τροποποίηση και έγκριση των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/707/21-06-2012) 

Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής 
περιόδου 2011-2012, την τροποποίηση των δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 
29/883/27-10-2011, 36/1036/13-12-2011, 3/102/30-01-2012, 9/293/23-03-2012 και 14/547/21-
05-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, µε 
δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την 
Β/θµια Εκπαίδευση, ως εξής: 

1. Το µε α/α 156 δροµολόγιο «Πλακωτή – Νεράιδα – Νεοχώρι – Παραµυθιά (Β/θµια)» που 
εκτελούσε ο Μπαξεβάνος Χαράλαµπος (ΤΑΧΙ), λόγω εξετάσεων του Λυκείου, ορισµένες 
φορές γίνεται «Νεράιδα - Νεοχώρι – Παραµυθιά» και θα εκτελείται από τον ίδιο µεταφορέα 
και µε την τιµή των 43,50 € {(εµφ. 26Χ1,6Χ0,84)-10%}, από 01-05-2012. 

2. Το µε α/α 213 δροµολόγιο «Κερασοχώρι – ∆ιακλ. Γηροµερίου – Φιλιάτες (Β/θµια)» που 
εκτελούσε ο Λένης Φίλιππος (ΤΑΧΙ), τροποποιείται ως προς τη χιλιοµετρική απόσταση από 
15 χιλ. σε 17 χιλ. και θα εκτελείται από τον ίδιο µεταφορέα µε την τιµή των 53,20 € {(εµφ. 
34Χ1,6Χ0,84)-10%} µε αναδροµική ισχύ από τον Σεπτέµβριο του 2011. 

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – 
συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου (σχετ. η αριθµ. 24/636/01-09-2011 
απόφαση της Ο.Ε.).  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96, τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου 
(Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (και τη 
σχετική όµοια αριθµ. 11/40/01-06-2011 απόφαση), περί κατάρτισης του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία 
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εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση 50.000,00 €. Την αριθµ. 3/13/28-
03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί κατάρτισης του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, 
στο οποίο περιλαµβάνεται και το ανωτέρω έργο, µε προϋπολογισµό και πίστωση 
50.000,00 €. 

7. Την αριθµ. 24/636/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του έργου του θέµατος.  

8. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54730/8214/20-06-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54807/2061/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανακατανοµή της πίστωσης των € 
19.000,00 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες και επισκευές µικρής 
κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναφέρεται στο συνηµµένο 
πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/708/21-06-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση 
και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 24/636/01-09-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και πλέον διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για το σκέλος της πίστωσης των € 19.000,00 για την κάλυψη 
δαπανών που αφορούν σε εργασίες και επισκευές µικρής κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της Γενικής 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:  

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 

1. Επισκευή-Αναβάθµιση  µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου 1.399,74 
2. Επισκευή-Συντήρηση βιοµηχανικών ρολών 2.214,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.613,74 
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  
1. Επισκευή-Αναβάθµιση  µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου 9.600,26 
2. Επισκευή-Συντήρηση βιοµηχανικών ρολών 1.786,00 
3. Σιδηρουργικές εργασίες για την ασφάλεια των κτιρίων 1.000,00 
4. Ηλεκτρολογικές Εργασίες 2.000,00 
5. Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  1.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 15.386,26 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 24/636/01-09-2011 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (∆ηµιουργία 
Συστήµατος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων). 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54951/4181/20-06-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55024/2074/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια κάλυψης άµεσων αναγκών από 
πλευράς εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (∆ηµιουργία Συστήµατος Εθνικού 
Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων) της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια δύο (2) 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προϋπολογισµού 1.260,00€ µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια  θα 
γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1725 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/709/21-06-2012) 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες εξοπλισµού και 
υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων (∆ηµιουργία Συστήµατος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών 
Επιχειρήσεων), προϋπολογισµού δαπάνης € 1.260,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2012, Ε.Φ. 072 
Κ.Α.Ε. 1725. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Ευθυµίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, µε τίτλο 
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», από 25 έως 29-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννινών που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 54886/2442/20-
06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55056/2080/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών της ∆ήµητρας Ευθυµίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που 
διοργανώνει το ΙΝΕΠ, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», από 25 έως 29-06-
2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/710/21-06-2012) 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της ∆ήµητρας Ευθυµίου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ», από 25 
έως 29-06-2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 500,00 € για την κάλυψη των οδοιπορικών 
εξόδων της ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης της Παναγιώτας Μπλέτσα, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το 
ΠΙΝΕΠ, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ», από 02 έως 06-07-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 54926/2445/20-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ55055/2079/20-06-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της 
Παναγιώτας Μπλέτσα, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που 
διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ», από 02 έως 06-
07-2012. 

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/711/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Παναγιώτας Μπλέτσα, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ», 
από 02 έως 06-07-2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 500,00 € για την κάλυψη των 
οδοιπορικών εξόδων της ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αφροδίτης Καλδάνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική 
Seminars Α.Ε.», στις 25 και 26 Ιουνίου 2012 µε θέµα «Ο ρόλος του εσωτερικού 
ελέγχου». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
55054/4188/20-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 55068/2081/20-06-2012  
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
της Αφροδίτης Καλδάνη, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει η 
«Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», στην Αθήνα, στις 25 και 26 Ιουνίου 2012 µε θέµα «Ο 
ρόλος του εσωτερικού ελέγχου», και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/712/21-06-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Αφροδίτης Καλδάνη για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που 
διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», στην Αθήνα, στις 25 και 26 Ιουνίου 2012 
µε θέµα «Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου», καθώς και τη δαπάνη ποσού € 300,00 για την 
κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής στο σεµινάριο και τη δαπάνη ποσού € 342,83 για την 
κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων της ανωτέρω υπαλλήλου, οι οποίες θα βαρύνουν τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0881 για το δικαίωµα συµµετοχής ΕΦ 072, 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 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54601/2056/19-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.     

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 2072/20-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55085/2082/20-06-2012 
στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
ποσού € 4.628,00 για την προµήθεια ελαστικών (2τµχ) για το φορτωτή ΜΕ 92817 ΙΧ και 
γενικό διακόπτη για το φορτ.- εκσκ. ΜΕ 103811 ΙΧ, και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα 
σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής για τις εργασίες επισκευής και 
τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα, καθώς και την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/713/21-06-2012) 

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 108 - 

A. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.628,00  µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ελαστικών 
(2 τεµ.) για το φορτωτή ΜΕ 92817 ΙΧ  και γενικό διακόπτη για τον εκσκαφέα-φορτωτή 
ΜΕ 103811 ΙΧ, σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του προϋπολογισµού 
έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

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

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει 
καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 

 
ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΕ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

1.825,59 

∆απάνη για συντήρηση ανελκυστήρα του κτιρίου 
που στεγάζεται η  Β/θµια Εκπ/ση Άρτας για το α΄ 
εξαµήνου, καθαρισµό χαλιών του ∆ιοικητηρίου 
της Π.Ε. Άρτας, συντήρηση – διακρίβωση του 
ψηφιακού θερµοµέτρου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικ. & Κτην/κής και τεχνικός έλεγχος – επισκευή 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων  

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

762,6 
∆απάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών  για 
επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων 

072.0879 Λοιπές αµοιβές 1.495,68 

∆απάνη για την αναβάθµιση του προγράµµατος 
µισθοδοσίας της Β/θµιας Εκπ/σης Άρτας από την 
open technology services Α.Ε. για χρονικό 
διάστηµα από 1-1-2012 µέχρι 30-06-2012  

072.3199 
Λοιπές επιστροφές 
εσόδων 

63,69 
∆απάνη που αφορά αποδόσεις µετοχικού 
ταµείου, λόγω λάθους της τράπεζας 

072.0851 
Αµοιβές για 
συντήρηση & επισκ. 
Μόν. Εγκαταστ. 

1.000,00 
∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών για τις 
ανάγκες του κτιρίου ∆ιοίκησης της Π.Ε. Άρτας  

072.1311 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής 
εγκαταστάσεων 

750,00 
∆απάνη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες του κτιρίου ∆ιοίκησης και 
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας 

072.1723 
 

 140,22 
∆απάνη για την προµήθεια µελανών (τεσσάρων 
χρωµάτων )για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επ/νιων της Π.Ε. Άρτας 

072.0843  400,00 
∆απάνη για την εκτύπωση βιβλίων διαταγή 
πορείας – δελτία κινήσεως του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας  της Π.Ε. Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 6.437,78  

ΑΔΑ: Β4ΛΝ7Λ9-Ω7Ε



 - 109 - 

που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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