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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/11-06-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 
2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-
2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 
παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 23-04-2013 δήλωσή του προς 
το Περιφερειακό Συµβούλιο (έλαβε αριθµ. πρωτ. 38328/1379/23-04-2013 του Π.Σ.), και τη θέση του ως 
τακτικό µέλος, καταλαµβάνει ο Περιφερειακός Σύµβουλος, κ. Ζούµπας Στέφανος, κατά τη σειρά της 
εκλογής του, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 παρ. 4 και 175 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 
1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, 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. 54744/1928/07-
06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 30-05-2013 συνεδριάσεως. 

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε 
ΦΠΑ. 
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2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης 
Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ.  

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

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα 
όρια του οικισµού», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, µέχρι την 30-09-
2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 
ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-10-2013. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής 
οδού», αναδόχου Κοιν/ξίας Χριστάς Βασίλειος – Τάσης Γεώργιος, µέχρι την 31-08-2013. 

8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 24-07-
2013. 

9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-04-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή Αθαµανίου», 
προϋπολογισµού  € 57.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης (διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού 
καθαρισµού) επεξεργασµένων  στραγγιδίων, από τον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου.  

11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-µεταφορά και τοποθέτηση 
πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, καθώς και 
µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου». 

12. Έγκριση του από 31-05-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 
40.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

13. Συγκρότηση κα ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια τεµαχιστών 
(θρυµµατιστών) ογκωδών απορριµµάτων και αντικειµένων, για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 
και λοιπών µηχανηµάτων ειδικής χρήσεως, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής 
λειτουργίας του. 

15. Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  δικτύου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

16. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 
λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(βροχοπτώσεις), βάσει της αριθµ. Φ.600.2/40114/1726/26-04-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και της αριθµ. 14/497/30-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  
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17. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 21-05-2013, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα, 
σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

18. Έγκριση δαπάνης για αναγόµωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η ∆/νση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 

19. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σταµούλη 
Λαµπρινής και Καµπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση σεµιναρίου το 
οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 19-06-2013 έως 21-06-2013 µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον 
τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων – παιδικές τροφές» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

20. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο του 
ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ (food contaminats)» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 26-06-2013 έως 
28-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

21. Έγκριση δηµιουργίας και εκτύπωσης ενηµερωτικού υλικού για την κοινωνική δράση “Epirus 
Friendly Shopping” της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών  

22. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή 
- Κούνιες» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Απόστολου Στεφάνου Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013. 

23. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου 
Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», µέχρι την 30-09-2013. 

25. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ 
φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε. 

26. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 6 
έως 8-06-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

27. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, στα πλαίσια του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού» για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013 που αφορά στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες – “ΤοπΕΚΟ”»,  προϋπολογισµού € 11.246,88 µε ΦΠΑ. 

28. Έγκριση µετακίνησης του Χριστόφορου Μπέζα, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 16 µέχρι και 19-6-2013 για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου  όπως 
ισχύει σήµερα», που διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

29. Έγκριση µετακίνησης του Ηλία Γιαννακού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 µέχρι 22-6-2013 για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που 
διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό 
παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

30. Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας  (θερινά υποδήµατα & είδη ένδυσης), για τους 
χειριστές – οδηγούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013. 

31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

32. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, πολιτιστικής εκδήλωσης, 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

33. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
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34. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 2013)», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

35. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. 
Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη Καραµπιτιάνη Ε∆Ε. 

36. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για τον 
καθαρισµό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» του Αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Πρέβεζας, προϋπολογισµού δαπάνης € 10.430,40 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
του Περιφ. Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση 
ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες». 

37. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα επί της 8ης επαρχιακής οδού του  Νοµού Πρέβεζας, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 15.129,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. 
Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες». 

38. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

39. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-05-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
την Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε 
ΦΠΑ. 

40. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
10.550,00 € µε ΦΠΑ. 

41. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων, και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

42. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά και β) Αθανασίου 
Κιτσαντά για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «Βiogaia» που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 17/6/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

43. Έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η 
ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου  όπως ισχύει σήµερα», που διοργανώνει 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» στις 17 και 18-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

44. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των 
όρων αυτής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI 
PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II», για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  
Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού 
€ 65.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

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

46. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επείγουσα αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και συντήρηση αρµών 
στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη. 

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:  
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1. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την επωνυµία της πρατηριούχου καυσίµων, στην οποία έγινε ανάθεση της προµήθειας 
καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

2. Έγκριση µετακίνησης της Αρχοντίας Κολιού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε ηµερίδα µε θέµα 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, στις 12-06-
2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

4. Έγκριση µετακίνησης της Αναστασίας Ναστούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που διοργανώνει το 
ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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 2013, στο Ν. Πρέβεζας». 

6. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο 
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 04-06-2013 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
85.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

10. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την εκτέλεση έργων σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην 
τεχνικών)» του Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου.  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 30-05-2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής», 
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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης – Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-
2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
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της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού 
Βασιλικής», προϋπολογισµού 25.000€ µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 53943/5138/06-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54309/1889/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 97835/9746/29-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/625/11-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
53943/5138/06-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 97835/9746/29-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο 
Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. πρωτ. 467/19-02-2013 απόφαση (Α∆Α: ΒΕΥΖ46ΨΧΥΙ-2∆Α) του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε την οποία 
εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ποσού 205.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος του 
προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. (ΚΑΕ 9725Α), για την εκτέλεση του 
έργο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», µετά 
από πλήρη µελέτη που θα εκπονήσει η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51106/4828/06-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54305/1888/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 35635/3346/24-05-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/626/11-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα 
Κράτησης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 51106/4828/06-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 35635/3346/24-
05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι 
∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 46367/1997/20-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι ∆ωδώνης» 
προϋπολογισµού 15.000,00 € µε τον ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54656/5222/07-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54793/1930/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 46434/4352/06-06-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/627/11-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι ∆ωδώνης» 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 54656/5222/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 46434/4352/06-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 12 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 οδού Μηλιάς – Κρανιάς και 
κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης – Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-
2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – 
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Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», προϋπολογισµού 40.000,00 € 
µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54659/5223/07-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54796/1931/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 54087/5151/06-06-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/628/11-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – Κρανιάς και 
κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 54659/5223/07-06-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
54087/5151/06-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, 
µέχρι την 30-09-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46208/1796/30-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51483/1796/31-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την από 17-5-2013 αίτησή του ο 
ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσµίας µέχρι 30-9-2013, για τους λόγους που αναφέρει 
στη αίτησή του-λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του έργου. Οι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 100% του συνόλου των εργασιών. Ύστερα από τα 
παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 
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έργου του θέµατος µε αναθεώρηση µέχρι 30-9-2013  λόγω καιρικών συνθηκών και για την 
ολοκλήρωση των εργασιών». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν τα εξής: «Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του 
έργου, λήγει την 16-6-2013 (υπογραφή συµφωνητικού την 19-12-2012) και λίγο πριν την 
εκπνοή της, δεν έχει εκτελεσθεί ούτε 1% του συµβατικού αντικειµένου, γεγονός που 
δηµιουργεί αµφιβολίες για το κατά πόσο αυτή θα είναι και η τελευταία παράταση που θα 
ζητηθεί για την ολοκλήρωση του έργου». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/629/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, µέχρι την 
30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-10-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46781/4384/04-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53697/1858/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-05-20136 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά εκ νέου παράταση προθεσµίας του έργου έως 30-10-2013, 
για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του (χειµερινή περίοδο, δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες). Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του 
έργου, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόµενες εργασίες. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/630/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός 
λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή 
πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, 
ενώ επιπλέον επανέλαβε ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, 
διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη 
επαρχιακής οδού», αναδόχου Κοιν/ξίας Χριστάς Βασίλειος – Τάσης Γεώργιος, µέχρι 
την 31-08-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46293/4334/06-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54324/1890/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 17-05-20136 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας του έργου έως 31-08-2013, για 
τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση 
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παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, επειδή οι εργασίες στην όχθη του ποταµού 
πρέπει να εκτελεστούν όταν η παροχή ελαχιστοποιηθεί. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/631/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση  παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής 
οδού», αναδόχου Κοιν/ξίας Χριστάς Βασίλειος – Τάσης Γεώργιος, µέχρι την 31-08-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.    
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Κουτσελιού και συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µέχρι την 24-07-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 51035/4823/31-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51767/1839/31-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Ο ανάδοχος με την από 12-4-2013 αίτησή του αιτείται 

την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 30-8-2013 αναφέροντας ως κύριο λόγο 

καθυστέρησης περαίωσης του έργου, την μη έγκαιρη ανάθεση της κατασκευής των 

ιδιωτικών συνδέσεων παροχών των ιδιοκτησιών-425 παροχές- από την αρμόδια Υπηρεσία- 
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ΔΕΥΑΙ-, γεγονός που προκαλεί προβλήματα και καθυστερήσεις στις εργασίες αποκατάστασης 

των τομών των δρόμων  με ασφαλτικά, καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την 

χειμερινή περίοδο που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου. ……… Η Υπηρεσία 

για το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου αναφέρει τα εξής: -Η αίτηση  του αναδόχου για 

χορήγηση παράτασης υποβλήθηκε πριν την λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας  του έργου. -

Εντός της ισχύουσας προθεσμίας  εκτελέστηκε το 90% του τεχνικού αντικείμενου του έργου -

Οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι είναι βάσιμοι και ως εκ τούτου η μη ολοκλήρωση 

του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του. -Για την ολοκλήρωση των 

υπολειπομένων εργασιών και την τακτοποίηση του φακέλου της εργολαβίας (επιμετρήσεις 

ΑΠΕ κλπ ) είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης του έργου κατά 4 μήνες. ……. Η Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή Π. Ηπείρου με το με αρ. πρωτ. 2059/29-5-2013 έγγραφο της διατύπωσε 

σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χορήγησης της αιτούμενης 4
ης

 παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 24/7/2013 ……. Για τους παραπάνω λόγους, 

εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης 4
ης 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 

3 μήνες, ήτοι μέχρι την 24-7-2013 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση του έργου..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζούµπας Στέφανος, σηµείωσαν τα εξής: «Ακόµη και σήµερα, είναι επίκαιρες οι 
παρατηρήσεις που είχαµε καταθέσει στη συζήτηση για τη χορήγηση της προηγούµενης 
παράτασης, στην αριθµ. 4/63/28-01-2013 απόφαση της Ο.Ε., όταν είχαµε εκφράσει τις 
επιφυλάξεις µας “… για το κατά πόσο θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, δεδοµένου 
ότι σύµφωνα µε την Υπηρεσία υπολείπονται εργασίες ασφαλτικών, και µέχρι τον Απρίλιο 
στην περιοχή µας ακόµη επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες …”. Επιπλέον είχαµε τονίσει 
ότι πρέπει να διερευνηθεί η πρόοδος των εργασιών, σε σχέση µε τις εργασίες που εκτελεί 
η ∆ΕΥΑΙ, ώστε να «κλείσει» το έργο». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/632/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 24-
07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
έργου, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 2059/29-05-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 
της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 24-07-2013. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Επιπλέον, επανέλαβε το αίτηµά του, όπως είχε διατυπωθεί στην αριθµ. 4/63/28-01-2013 
απόφαση της Ο.Ε., να συνταχθεί δηλ. από την αρµόδια ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, έκθεση 
για την ποιότητα κατασκευής του. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-04-2013 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη 
θέση Κλειστό και περιοχή Αθαµανίου», 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.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 13400/624/12-02-2013 (ορθή επανάληψη την 04-03-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 
(ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό 
και περιοχή Αθαµανίου», προϋπολογισµού 57.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 11/323/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
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του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 28188/2696/27-
03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρ. 20401/1965/26-03-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 53549/5093/05-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53713/1869/05-06-2013 στον φάκελο 
7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 29-04-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής: «…. Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις 
προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία  µονόγραψε και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Κατόπιν η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης προσφοράς) µειοδότη ήλεγξε για 
κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, 
τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς 
σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής 
προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των 
υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα 
κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 
του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι 
προσφορές οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον 
συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να 
εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η 
επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε 
µέριµνα της προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης 
άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες 
Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής, την 16-05-2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή 
συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από 
τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται 
στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 16-05-2013 η  Πρόεδρος της επιτροπής 
γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι 
προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», 
µε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς 54.150,00 € (µε αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 17-
05-2013 και ώρα 7:30 και λήξη την 24-05-2013 και ώρα 14:30. ». 

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 
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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 17/633/11-06-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-04-2013 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση 
Κλειστό και περιοχή Αθαµανίου», προϋπολογισµού  € 57.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», µε ποσοστό 
έκπτωσης 5,00% και ποσό προσφοράς € 54.150,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 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 εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 11/323/03-04-2013 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 και συνήθως µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
11/323/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης (διαµέσου της εγκατάστασης του 
βιολογικού καθαρισµού) επεξεργασµένων στραγγιδίων, από τον ΧΥΤΑ 2ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 50534/2163/29-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έργο: «Αποµάκρυνση επεξεργασµένων 
στραγγισµάτων ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54230/5170/06-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54260/1887/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται: 
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« ….. ότι κρίνεται επιτακτικά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των όποιων λύσεων, 

αλλά κυρίως για λόγους Δημόσιας Υγείας, η συνέχιση της προσπάθειας για δραστική μείωση 

του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαμενές βιολογικού καθαρισμού). Συνεπώς 

και προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άμεσα (προς το παρόν) η 

απομάκρυνση - διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού (ΜΕΣ) (επεξεργασμένα 

στραγγίσματα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η μεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης 

Πάργας, κοστολογημένης δαπάνης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), την οποία και 

εισηγούμαστε προς έγκριση, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω ποσότητα θα επιφέρει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα…… ». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής – βάσει της 
ανωτέρω εισήγησης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. – εισηγήθηκε την ανάθεση των εργασιών για την 
αποµάκρυνση επεξεργασµένων στραγγισµάτων από τον ΧΥΤΑ και τη µεταφορά τους 
στην ΕΕΛ της Πάργας, στον αυτοκινητιστή Ηλία Γκέργκη, µε το ΕΚΒ 4759 ΜΕ (24 τ.). 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ισχύουν οι 
παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στις αριθµ. 5/128/05-02-2013 και 10/276/26-03-2013 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/634/11-06-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης {διαµέσου της εγκατάστασης του 
βιολογικού καθαρισµού (ΜΕΣ)} επεξεργασµένων στραγγιδίων, από τον ΧΥΤΑ 2ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου, στην ΕΕΛ της 
πόλης της Πάργας, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον αυτοκινητιστή Ηλία 
Γκέργκη, µε το αριθµ. κυκλ. ΕΚΒ 4759 ΜΕ (24 τ.), προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε 
τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου»,  

λόγω ανωτέρας βίας, εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης και για λόγους ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 54230/5170/06-06-2013 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

«…. Κατά καιρούς (από τον Φεβρουάριο του 2012) υπέπεσαν στην αντίληψη της Περιφέρειας 

Ηπείρου σχετικές ανακοινώσεις δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή/και έγγραφες καταγγελίες 

φορέων, αναφορικά με εμφανιζόμενα προβλήματα-δυσλειτουργίες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία 

του ΧΥΤΑ της 2
ης

 διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας). 

Παράλληλα στην Περιφέρεια Ηπείρου και στις υπηρεσίες της κατέφθαναν τόσο έγγραφα αρμοδίων 

Υπουργείων σχετικά με τη λειτουργία, όσο και της προκαταρκτικής διερεύνησης θεμάτων εφαρμογής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU-PILOT, αλλά και προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

επί καταγγελιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2
ης

 διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

(Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας). Ταυτόχρονα της κοινοποιήθηκε και η σχετική «Έκθεση τήρησης 

περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας…» των Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος για τον εν λόγω ΧΥΤΑ, καθώς και η από 5-12-2012 κατάθεση σχετικής ερώτησης στη 

Βουλή του βουλευτή κ. Μιχ. Κασσή. Όλα τα εν λόγω έγγραφα - για ότι την αφορά - απαντήθηκαν 

αρμοδίως και εγκαίρως από την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες της. Πέραν των παραπάνω, η 

Περιφέρεια Ηπείρου αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σημασία των έργων ΧΥΤΑ που 

λειτουργούν ή κατασκευάζονται στην Περιφέρειά της σε σχέση με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις σε όλη την Περιφέρεια και στην προσπάθειά της να υποβοηθήσει του αρμόδιους φορείς 

(ΦΟΔΣΑ) στο έργο τους - καθόσον οι ΦΟΔΣΑ σήμερα δεν έχουν τις απαιτούμενες Υπηρεσίες και 

προσωπικό - και με στόχο το ευρύτερο συμφέρον των πολιτών, εκτίμησε ως άμεση αναγκαιότητα τη 

βαθύτερη διερεύνηση και λειτουργική αξιολόγηση του «ΧΥΤΑ της 2
ης

 διαχειριστικής ενότητας 

(Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου» με τη συγκρότηση επιστημονικής Επιτροπής 

υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και Κρατικών Φορέων (Περ. Μον. ΙΓΜΕΜ Ηπείρου του 

ΕΚΒΑΑ) με την αρίθ. οικ.48582/340/31-05-2012 απόφασή της και με έργο: «…να συντάξει Έκθεση 

προς την Περιφέρεια Ηπείρου για τον εξετασθέντα ΧΥΤΑ με αναφορές στην υφιστάμενη κατάστασή 

του, την ενδεχόμενη διαπίστωση κατασκευαστικών αστοχιών ή και λειτουργικών προβλημάτων και τη 
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διατύπωση προτάσεων για την άρση αυτών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους σύμφωνα με τους 

Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.». Η εν λόγω επιστημονική Επιτροπή στις 4-7-2012 

παρέδωσε την Έκθεσή της, όπου – αφού έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα υπηρεσιακά, αλλά και 

δημοσιευμένα στοιχεία και μετά την πραγματοποίηση δύο αυτοψιών - κατέληξε σε Πόρισμα με 

συγκεκριμένες προτεραιότητες, αλλά και προτάσεις, για την βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργικής 

κατάστασης και την συμμόρφωση σύμφωνα με τους Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους (κυρίως 

όσον αφορά την εκροή στραγγίσματος στο κατάντι του ΧΥΤΑ ρέμα). Τα παραπάνω δίνονται από την 

Επιτροπή και κοστολογημένα (εκτίμηση), αλλά και φορέα αρμοδιότητας της αποκατάστασης. Η 

Περιφέρεια Ηπείρου, παρότι δεν έχει άμεση ευθύνη και αρμοδιότητα, βρίσκεται συνεχώς σε επαφή 

με τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ και τους συναρμόδιους φορείς (Δήμος Σουλίου κλπ.) για την ανάληψη των 

ευθυνών τους, αλλά και - στα πλαίσια των δυνατοτήτων της – έχει την πρόθεση να συμβάλει 

ποικιλοτρόπως στην αποκατάσταση των αστοχιών ή δυσλειτουργιών - πράγμα που το αποδεικνύει 

και έμπρακτα - στα πλαίσια και της επικείμενης επικαιροποίησης – μερικής αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Έτσι, από τις 5-10-2012 έγινε η έναρξη 

κατασκευής του έργου «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2
ης

 Δ.Ε. 

(Καρβουναρίου Ν.Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», ποσού 7.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (έργο που 

ήδη έχει περαιωθεί), καθώς και από τις 18–12–2012 που διεξήχθη ο διαγωνισμός και ανεδείχθη 

ανάδοχος για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας 

(Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», με προϋπολογισμό 165.000,00 €, (έργο που 

ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη). Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίστανται όλα τα διαπιστωθέντα και 

καταγραφέντα στην από 4-7-2012 Έκθεση της Επιτροπής προβλήματα και γίνονται οι απαραίτητες 

εργασίες και παρεμβάσεις για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ εύρυθμα, απρόσκοπτα και σύμφωνα με τους 

Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Παρόλα αυτά εμφανίστηκαν έντονα λειτουργικά 

προβλήματα στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (όπως και στον ΧΥΤΑ Ιωαννίνων) τα οποία έγιναν η αιτία να 

προκληθεί η από 20-2-2013 κοινή σύσκεψη του Γ.Γ. ΑΔΗ-ΔΜ με τον Περιφερειάρχη Ιωαννίνων και την 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ιωαννίνων, διευρυμένη με υπηρεσιακούς παράγοντες των δύο αυτών Φορέων, 

αλλά και τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ και εκπροσώπους της λειτουργούσας σήμερα ανάδοχου εταιρείας 

τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Στην εν λόγω σύσκεψη αναλύθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία τόσο των 

αυτοψιών των υπηρεσιακών παραγόντων της ΑΔΗ-ΔΚ και της ΠΗ, όσο και των μελετητικών, 

περιβαλλοντικών και βροχομετρικών παραμέτρων που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος του 

ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και της ευρύτερης περιοχή. Αξίζει να επισημανθεί η κοινή διαπίστωση στην εν 

λόγω σύσκεψη ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ασυνήθεις έντονες βροχοπτώσεις) που συνέβησαν 

τους τελευταίους μήνες στην περιοχή του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου υπερβαίνουν τους προβλέψιμους 

σχεδιασμούς του έργου, δημιουργώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εντός του κυττάρου (λίμνες 

βροχοστραγγιδίων) και υπερβολική παραγωγή βροχοστραγγιδίων, με άμεσο κίνδυνο την υπερχείλιση 

αυτού στο κατάντι ρέμα, γεγονός που αποτελεί άμεσο περιβαλλοντικό κίνδυνο. Κατάσταση που είναι 

οριακά ελέγξιμη και εγγίζει τα όρια της έκτακτης ανάγκης. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της από 

14-2-2013 αυτοψίας υπηρεσιακών παραγόντων της ΑΔΗ-ΔΜ, όπως αποτυπώθηκε στο αριθμ. 

οικ.8855/398/15-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περ. & Χωρ. Σχεδ. «σχετικά με την αντιμετώπιση 

προβλημάτων λειτουργίας των ΧΥΤΑ 2
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) 

Περιφέρειας Ηπείρου», όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «… διαπιστώθηκαν εν συντομία τα εξής: 

• Η λειτουργία του ΧΥΤΑ γίνεται σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες διότι υπάρχουν τεράστιες ποσότητες 

λιμναζόντων υδάτων (βροχοσταγγισμάτων) στο μεγαλύτερο μέρος του ενεργού χώρου του ΧΥΤΑ. 

• Οι τεράστιες ποσότητες του βρόχινου νερού και των στραγγισμάτων αφενός μεν δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν στην υπάρχουσα εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, αφετέρου δε οι 

επεξεργασμένες ποσότητες στραγγισμάτων δεν μπορούν να επανέλθουν στον ΧΥΤΑ (σύμφωνα με την 

ΑΕΠΟ) – ως ανακυκλοφορία - με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. 

• Σήμερα, η ποσότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων που απομακρύνονται με τα βυτιοφόρα προς την 

ΕΕΛ του Δ. Πάργας, είναι πολύ μικρή (περίπου 100 m
3
 την ημέρα, σύμφωνα με το υπεύθυνο λειτουργίας 

του χώρου) ενώ τα βροχομετρικά στοιχεία (από την Κ/Ξ) έχουν δείξει ύψος βροχής 1.000 mm. περίπου. 

• Το ύψος των απορριμμάτων (με τα βρόχινα νερά) έχει πλησιάσει το φρύδι του επιχώματος με άμεσο 

κίνδυνο τόσο της υπερπήδησης των λιμναζόντων υδάτων (βροχοσταγγισμάτων) με τις νέες βροχοπτώσεις, 
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όσο και ενδεχόμενα προβλήματα ευστάθειας του επιχώματος λόγω του συσσωρευμένου υδραυλικού 

φορτίου….» 

Στην εν λόγω σύσκεψη αποφασίστηκε ως άμεσο προσωρινό μέτρο να συνεχιστεί η με μεγαλύτερη 

ένταση η αποσυμφόρηση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (αλλά και του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων) με την ενίσχυση 

των δρομολογίων των βυτιοφόρων μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγισμάτων στη ΕΕΛ της Πάργας, 

προκειμένου να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες επεξεργασμένων στραγγισμάτων, εν όψει 

βραχυ-μακροπρόθεσμης λύσης του προβλήματος με την αναβάθμιση της ΜΕΣ (3βάθμια 

επεξεργασία, κλπ) και της αντίστοιχης αλλαγής των ΕΠΟ. Επειδή όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν 

και την απρόσκοπτη εκτέλεση των ήδη εγκεκριμένων και εκτελουμένων έργων, όπως είναι η 

υφιστάμενη εν εξελίξει εργολαβία «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2
ης

 Διαχειριστικής 

Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», καθόσον η ύπαρξη λιμναζόντων 

βροχοστραγγισμάτων εντός του λειτουργικού χώρου του κυττάρου – πέραν της εναπόθεσης των 

απορριμμάτων – εμποδίζει την εκτέλεση των προγραμματισμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων μέσω 

της εν εξελίξει εργολαβίας, επειδή μετά και από τις σχετικές αυτοψίες, τα διαθέσιμα στοιχεία, τις 

ενημερώσεις των λειτουργούντων σήμερα τον ΧΥΤΑ, αλλά και φορέων της περιοχής για τις δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις – που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται 

ακόμα να συνεχιστούν τους προσεχείς μήνες, καθώς και λόγω του ότι η κατάσταση στο «σύστημα» 

ΧΥΤΑ Καρβουναρίου - από άποψη υδραυλικού φορτίου – είναι «οριακά ελέγξιμη» και εγγίζει τα όρια 

της «έκτακτης ανάγκης», με άμεσο τον κίνδυνο της υπερχείλισης του κυττάρου από τα 

βροχοστραγγίδια, αλλά και της ευστάθειας του έργου με απρόσμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται επιτακτικά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή 

των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους Δημόσιας Υγείας, η συνέχιση της προσπάθειας για 

δραστική μείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαμενές βιολογικού 

καθαρισμού). Συνεπώς και προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άμεσα (προς το 

παρόν) η απομάκρυνση - διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού (ΜΕΣ) 

(επεξεργασμένα στραγγίσματα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η μεταφορά τους στην ΕΕΛ της 

πόλης Πάργας, κοστολογημένης δαπάνης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), την οποία 

και εισηγούμαστε προς έγκριση, με την επιφύλαξη ότι η εν λόγω ποσότητα θα επιφέρει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει το ενδεχόμενο να 

επανέλθουμε και η εν λόγω διαδικασία να επαναληφθεί μέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες για την 

εξεύρεση μονιμότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων απομάκρυνσης των 

επεξεργασμένων στραγγισμάτων με την ενδεχόμενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο. . …. ». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας, είχαν εκδηλωθεί 
µεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής, θέση που είχε υποστηρίξει 
τότε και η παράταξή του, στις συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων του Νοµού Θεσπρωτίας. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 €, µε 
Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-
µεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων 
θέσεων, χιονοδεικτών, καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. 
αρµοδιότητας ∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου».     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 
49401/3849/03-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52453/1850/03-06-2013 στον 
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φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « ►Σας παρακαλούµε 
για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-µεταφορά και 
τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, 
χιονοδεικτών, καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας 
∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση 
πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 46401/2007/20-
05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ► Επιπλέον, σας αποστέλλουµε, 
συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω εξοπλισµού, όπως 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την έγκρισή της...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/635/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-µεταφορά και 
τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, 
καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου» και βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 49401/3849/03-06-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 του από 31-05-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για 
τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/452/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου διαγωνισµού (µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών) 
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προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  
ασφαλτικού  µίγµατος (ψυχρού) για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών 
(γέµισµα λακκουβών, κάλυψη τοµών του οδοστρώµατος) του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. H δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» 
(ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
51942/4162/03-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15052/544/15-02-2013 στον 
φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 31-05-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 31-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Συνεδριάσεως της επιτροπής αποσφράγισης των προσφορών, που συλλέχθηκαν για 

την προµήθεια συσκευασµένου ασφαλτοµίγµατος (ψυχρού), για την κάλυψη σε 
λακκούβες και τοµές του οδοστρώµατος, του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 

της Περιφέρειας Ηπείρου 

 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 31η του µηνός Μαΐου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 

π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, που συλλέχθηκαν 
για την προµήθεια συσκευασµένου ασφαλτοµίγµατος (ψυχρού), για την κάλυψη σε λακκούβες 
και τοµές του οδοστρώµατος, του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 
1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών-εργοδηγός (ΜΥ), µε βαθµό Γ΄, ως 

πρόεδρος, 
2. ∆έδες Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών (ΜΥ), µε βαθµό Β΄ και 
3. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών (ΜΥ), µε βαθµό Γ΄. 
 Η επιτροπή, µέχρι και τη 10:00 π.µ., δέχτηκε τις προσφορές των : 
 1. Κ. ΝΑΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ), 
 2. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., 
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε. και 
 4. Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.) 
 5. ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 
 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, η επιτροπή προέβη στο 

άνοιγµα αυτών και την αξιολόγησή τους, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, ανά Kgr. 
 Από τις τρεις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές, κρίνεται ως συµφερότερη αυτή 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε. (προσφερόµενη τιµή 0,10 €, ανά Kgr, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
 Οι οικονοµικές προσφορές των: 
1. Κ. ΝΑΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ), (προσφερόµενη τιµή 0,23 €, ανά Kgr, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
2. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., (προσφερόµενη τιµή 0,20 €, ανά Kgr, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
3. Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.), (προσφερόµενη τιµή 0,14 €, ανά 
Kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και 
4. ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε., (προσφερόµενη τιµή 0,1360 €, ανά 
Kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), κρίνονται ασύµφορες. 
 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την προµήθεια του ασφαλτοµίγµατος από την 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε., επειδή η προσφορά της είναι η πιο συµφέρουσα 
οικονοµικά. 
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Στην περίπτωση που, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, που θα διενεργηθεί από την 
υπηρεσία, προκύψει ότι το υλικό δεν πληρεί τις προβλεπόµενες, από το νόµο, προδιαγραφές 
και είναι ακατάλληλο για χρήση, ο προµηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 118/07 και να του υποβληθούν οι προβλεπόµενες, από το νόµο, κυρώσεις. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/636/11-06-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 31-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης 
€ 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή προέβη στο 
άνοιγµα των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των εταιρειών: 1) «Κ. ΝΑΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
(ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ)», 2) «ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 3) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Α.Τ.Ε. & Β.Ε.», 4) «Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.)» και 5) «ΒΜ 
ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε.». Μετά την αξιολόγησή τους, µε βάση τη 
χαµηλότερη τιµή, ανά Kgr, η Επιτροπή εισηγείται την προµήθεια του ασφαλτοµίγµατος από 
την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε.», επειδή η προσφορά της, µε τιµή 0,10 € ανά 
Kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., είναι η πιο συµφέρουσα. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για  την  προµήθεια  
συσκευασµένου  ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 31-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. & Β.Ε.», επειδή η προσφορά της, µε 
τιµή 0,10 € ανά Kgr, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., είναι η πιο συµφέρουσα και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
Α.Τ.Ε. & Β.Ε.», για  την  προµήθεια  συσκευασµένου  ασφαλτικού  µίγµατος  (ψυχρού) για τη 
συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
τεµαχιστών (θρυµµατιστών) ογκωδών απορριµµάτων και αντικειµένων, για τις ανάγκες του 
Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού και λοιπών µηχανηµάτων ειδικής χρήσεως, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 7/2013 
και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54348/4423/07-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54471/1922/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « … Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και την 
κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του 
άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, 
προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών 
µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή διαγωνισµών για την προµήθεια τεµαχιστών (θρυµµατιστών) ογκωδών 
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απορριµµάτων, για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού και λοιπών µηχανηµάτων ειδικής 
χρήσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Σας υποβάλλουµε προς τούτο το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, που γνωστοποιήθηκαν εγγράφως στους ορισθέντες υπαλλήλους, µε την 
προηγηθείσα κατάσταση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που περιλήφθηκαν στην κλήρωση, καθώς 
και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να 
συγκροτήσετε την προβλεπόµενη, από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή, για τη διεξαγωγή 
των διαγωνισµών και αξιολόγησης των προσφορών για την προµήθεια τεµαχιστών (θρυµµατιστών) 
ογκωδών απορριµµάτων και αντικειµένων, για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, καθώς και 
λοιπών µηχανηµάτων ειδικής χρήσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/637/11-06-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια τεµαχιστών (θρυµµατιστών) ογκωδών 
απορριµµάτων και αντικειµένων, για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού και λοιπών µηχανηµάτων 
ειδικής χρήσεως, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
2011) και αναφέρονται στο από 06-06-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Μαργώνης Γεώργιος, ως Πρόεδρος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, 

β. Νάκας Αθανάσιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Κάκκος Ευάγγελος, υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, 
µε βαθµό Γ΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Παπαρούνα Ζωίτσα, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, 

β. Μαντζίλα Βασιλική, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, µε βαθµό Ε΄ και 

γ. Στάµος Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε 
Εργοδηγών, µε βαθµό Β΄. 

Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής, θα ασκεί η Ελένη Σαµαρά, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄.  
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 06-06-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ 

(ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ) ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

 

 Σήµερα στις 06/06/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών 

µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισµού για την προµήθεια 

τεµαχιστών (θρυµµατιστών) ογκωδών απορριµµάτων και αντικειµένων, για τις 

ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού και λοιπών µηχανηµάτων ειδικής χρήσεως, για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο 

οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 

92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των 

υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 

4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Μαργώνης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄, 
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β. Νάκας Αθανάσιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Κάκκος Ευάγγελος, υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του 

κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, µε βαθµό Γ΄. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Παπαρούνα Ζωίτσα, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, 

β. Μαντζίλα Βασιλική, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών, µε βαθµό Ε΄ και 

γ. Στάµος Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου Τ.Ε Εργοδηγών, χωρίς πτυχίο, µε βαθµό Β΄. 

 
ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

 Ιωάννινα, 06/06/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα και του Ν. 3886/2010. 

6. Την αριθµ. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
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στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου (ΣΤ΄ 
∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 86748/6450/28-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού.  

7. Την αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως  
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 35/1418/07-12-2012 απόφαση της, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και 
ορίσθηκαν τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης». 

8. Την αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής,  και σύµφωνα µε το οποίο, στον 
ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές των κοινοπραξιών α) «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και β)  «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από 
τη διακήρυξη δικαιολογητικά. 

9. Την αριθµ. 12/365/09-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η από 26-03-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 
της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – En.Act. 
Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε το από 02-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθµ. 12/366/09-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η από 29-03-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 
της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ., Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 8/200/04-03-
2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το από 02-04-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 
3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. Το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος µε συνηµµένους τους σχετικούς πίνακες 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 48989/3832/24-05-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49058/1710/24-05-2013 
στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η Επιτροπή του διαγωνισµού εισηγείται οµόφωνα, οι 
προσφορές και των δύο (2) κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορά, ήτοι των: α) 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
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ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., να 
προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, το οποίο αφορά την αποσφράγιση των 
φακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, έχοντας συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. = 96,82 και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. 

12. Το από 29-05-2013 υπόµνηµα της συµµετέχουσας κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.», µε παρατηρήσεις της σχετικά µε την τεχνική 
προσφορά της συµµετέχουσας κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 54548/4442/07-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54597/1923/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/638/11-06-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του 
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής,  

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση 
των φακέλων µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», των διαγωνιζόµενων Κοινοπραξιών: α) 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και β)  «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.», των 
οποίων οι προσφορές είχαν γίνει αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει 
του Πρακτικού Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προσφορές και των δύο 
ανωτέρω διαγωνιζοµένων Κοινοπραξιών, πληρούν τους όρους της διακήρυξης και συνέταξε 
τους σχετικούς πίνακες βαθµολογίας, σύµφωνα µε τους οποίους, η συνολική βαθµολογία 
τεχνικής προσφοράς είναι: α) για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. = 96,82 και β) για την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού εισηγείται οµόφωνα, οι προσφορές και των δύο κοινοπραξιών, να προχωρήσουν 
στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, το οποίο αφορά την αποσφράγιση των φακέλων µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση 
του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους 
από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, 
που αφορά στο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
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προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι κοινοπραξιών, και µε συνολική 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. = 96,82 και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος µε το εξής 
σκεπτικό: «∆ιατυπώσαµε επί του θέµατος, τις απόψεις µας, στις σχετικές αριθµ. 28/1128/01-
10-2012 και 8/200/04-03-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούσαν στις 
επιφυλάξεις µας “…για το µέρος του σχεδίου της διακήρυξης που αφορά στη βαθµολόγηση της 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων, βάσει των σχετικών µαθηµατικών 
τύπων, και στον τελικό προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας για τον Φορέα προσφοράς, για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα… ”. Και στη παρούσα φάση του διαγωνισµού – και µέχρι να 
διευκρινισθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως είχαµε 
επισηµάνει από την αρχή του διαγωνισµού και ήταν απαραίτητο, πράγµα που δεν έχει γίνει 
µέχρι και τη σηµερινή συζήτηση για το θέµα – παραµένουµε στις θέσεις µας όπως τις 
καταθέσαµε.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε το θέµα,  
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, διατηρώντας τη συνολική θέση του για το θέµα της 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε σχετικές αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και επανέλαβε την πρότασή του, 
το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί από τον ίδιο τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας της Π.Ε. Ιωαννίνων και να 
µην διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙ 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
την παροχή της υπηρεσίας: 

«Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Προϋπολογισµού 1.290.600,00  €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.  και 144.810,00  €, 
πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000  m3  στραγγισµάτων.) 
 

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 19-12-2012, µε ανοιχτή (δηµόσια) διαδικασία µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά» της παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.∆. 60/2007.  

Στα Ιωάννινα σήµερα την 18η του µηνός Απριλίου του 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00΄ 
π.µ., σύµφωνα µε την αριθµ. 35200/2717/15-04-2013 πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής. 

 
Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Πρόεδρος,  

2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, υπάλληλος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού, ως Μέλος,  

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, ως Μέλος.  

 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε την αρ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως  τροποποιήθηκε µε την αρ. 35/1418/07-12-212 απόφαση της, συνήλθαµε σε δηµόσια 
συνεδρίαση, στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συνέχιση αυτού, µε την 
αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και των δύο (2) 
προσφορών, σύµφωνα µε τις αριθµ. 8/200/04-03-2013, 12/365/09-04-2013 και 12/366/09-04-2013 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύµφωνα µε τη 
σειρά κατάθεσης της κξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε, (προσφορά Νο 1), την οποία µονόγραψε και αρίθµησε ανά φύλλο 
(φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 853).  

Την ίδια διαδικασία ακολούθησε  και για την προσφορά της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. (προσφορά Νο 2) και (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 583). 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την ∆ευτέρα 22-04-2013 και ώρα 
09:00΄ π.µ. στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να ελέγξει αν οι φάκελοι µε την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, βάσει των 
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οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 23.2 της 
διακήρυξης.  

Την ∆ευτέρα 22-04-2013 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, ξεκινώντας τον 
έλεγχο της υποβολής ή όχι των δικαιολογητικών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
(προσφορά Νο1) και διαπίστωσε ότι πληρούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2 της 
διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 1.α και 1.β και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 853).  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 23-04-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο γραφείο 
308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την Τρίτη 23-04-2013 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε µε τον έλεγχο της υποβολής ή όχι των 
δικαιολογητικών «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
EN.ACT. Ε.Π.Ε. (προσφορά Νο2) και διαπίστωσε ότι πληρούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23.2 της διακήρυξης (συνηµµένοι πίνακες 2.α και 2.β και φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 
ως και 583). 

Σηµειώνεται ότι: Συµπληρώσεις ή διευκρινήσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου 
της «Τεχνικής προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων 
αυτών εκτιµώνται στη βαθµολόγησή της (παρ. 4.5 του άρθρου 4 της διακήρυξης). 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Πέµπτη 25-04-2013 και ώρα 09:30΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την Πέµπτη 25-04-2013 και ώρα 09:30΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, ξεκινώντας τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.1 & 23.2.2 του άρθρου 
23.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της 
επιτροπής 1 ως και 399).   

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την ∆ευτέρα 29-04-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την ∆ευτέρα 29-04-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.3 & 23.2.4 του άρθρου 23.2 της 
διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της 
επιτροπής 401 ως και 679).   

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την ∆ευτέρα 13-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την ∆ευτέρα 13-05-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.5 & 23.2.6 του άρθρου 23.2 της 
διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της 
επιτροπής 680 ως και 795).   

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τρίτη 14-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο γραφείο 
308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της. 

Την Τρίτη 14-05-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.7 του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και 
διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 796 ως και 
853). Επίσης βαθµολόγησε και τα επτά (7) κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τις παρ. 22.1 & 22.2 της διακήρυξης (συνηµµένος πίνακας: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

Εποµένως η συνολική βαθµολογία της προσφοράς της κ/ξίας: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε 
– ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε., είναι  96,82. 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 44 - 

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Πέµπτη 16-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της. 

Την Πέµπτη 16-05-2013 και ώρα 09:00΄ η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, ξεκινώντας τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., 
σύµφωνα µε τις παρ. 23.2.1 & 23.2.2 του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 1 ως και 167 και 555 ως και 583).  

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την ∆ευτέρα 20-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την ∆ευτέρα 20-05-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.,  σύµφωνα µε τις 
παρ. 23.2.3 & 23.2.4 του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 168 ως και 277).   

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Τετάρτη 22-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της.  

Την Τετάρτη 22-05-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε τις 
παρ. 23.2.5 & 23.2.6 του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 278 ως και 521).   

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της, για την Πέµπτη 23-05-2013 και ώρα 09:00΄ π.µ. στο 
γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσει τις εργασίες της. 

Την Πέµπτη 23-05-2013 και ώρα 09:00 η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, µε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών της κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.,  σύµφωνα µε τις 
παρ. 23.2.7 του άρθρου 23.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης (φύλλα αρίθµησης της επιτροπής 522 ως και 554). Επίσης βαθµολόγησε και τα επτά (7) 
κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τις παρ. 22.1 & 22.2 της διακήρυξης 
(συνηµµένος πίνακας: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

Εποµένως η συνολική βαθµολογία της προσφοράς της  κ/ξίας: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 
– EN.ACT. Ε.Π.Ε., είναι  94,27. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 

Εισηγείται οµόφωνα 

 

οι προσφορές και των δύο (2) κοινοπραξιών: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε 
– EN.ACT. Ε.Π.Ε., να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης, το οποίο αφορά την 
αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό 
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, έχοντας συνολική βαθµολογία 
τεχνικής προσφοράς, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

                 96,82 

2 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.                  94,27 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 45 - 

 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα ένα εκ των 
οποίων θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να προβεί στις 
νόµιµες ενέργειες. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ 
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Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.α) 
   

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (∆ιακήρυξη άρθρο 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3, 23.2.4) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 
Κ/ΞΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23.2.1 Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, µε επισήµανση των 
τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η 
τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

٧ φ. 2 ως & 6 

1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχοµένων 
απορριµάτων. ٧ φ. 6 ως & 16 

2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής, 
υπολογισµός του ηµερήσιου κελιού. Υπολογισµός της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ που 
θα έχει καταναλωθεί µετά το πέρας της σύµβασης. Περιγραφή των διαδικασιών 
καθηµερινής ταφής απορριµµάτων και διαχείρισης κελιών. 

٧ 
φ. 17 ως & 31      

και                     
φ. 81 ως & 99  

3. Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την παθητική 
εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία του 
συστήµατος διαχείρισης του βιοαερίου. ٧ φ. 32 ως & 54 

4. Τεχνική περιγραφή της αποκατάστασης του κυττάρου µετά την πλήρωσή του. 
٧ φ. 55 ως & 80      

23.2.2 Κανονισµός λειτουργίας ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές στον 
οποίο ο διαγωνιζόµενος παρουσιάζει την µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει τις 
ζητούµενες υπηρεσίας και θα εφαρµόσει για όλες τις διαδικασίες ελέγχου της 
λειτουργίας εγκαταστάσεων το ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο πρόγραµµα 
λειτουργίας και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο "Κανονισµός Λειτουργίας πρέπει 
να συνοδεύεται και από υποδείγµατα των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

٧ φ. 100 ως & 399 

23.2.3 Πρόγραµµα συντήρησης για κάθε βασική µονάδα του εξοπλισµού και 
εγκατάστασης. ٧ φ. 401 ως & 524 

23.2.4 Πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. ٧ φ. 525 ως & 679 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 47 - 

 
Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.β) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (∆ιακήρυξη άρθρο 23.2.5, 23.2.6, 23.2.7) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 
Κ/ΞΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23.2.5 Οργανόγραµµα µε τη στελέχωση της οµάδας παροχής των ζητούµενων 
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών µεταξύ 
των µελών της οµάδας, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης 
της σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες.                                          
Συγκεκριµένα το οργανόγραµµα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόµενα 
στοιχεία: 

٧ φ. 680 ως & 695 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση για την Οµάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου, συνοδευόµενη από πίνακα του προσωπικού της 

οµάδας παροχής της υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. 
٧ φ. 696 ως & 698 

β) Βιογραφικά σηµειώµατα ή τουλάχιστον πίνακα Εµπειρίας για κάθε µέλος της 
οµάδας παροχής της υπηρεσίας, που περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και 
επεξεργασίας λυµάτων και βοθρολυµάτων στη λειτουργία και συντήρηση των 
οποίων έχει συµβάλει, προκειµένου να τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα της 
δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες.                                                               
Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της 
οµάδας στην οποία θα δηλώνεται ότι: (i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
χώρο του ΧΥΤΑ Ελληνικού. (ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σηµειώµατος ή 
του πίνακα εµπειρίας του είναι αληθή. (iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν 
στη συµµετοχή του στην οµάδα παροχής της υπηρεσίας.           
 
 
Η ελάχιστη πραγµατική εµπειρία κάθε µέλους της οµάδας παροχής της υπηρεσίας 
θα είναι σχετική µε την προτεινόµενη, από το διαγωνιζόµενο, θέση τους στο Έργο 
και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σηµείωµα ή τον πίνακα εµπειρίας ( µε 
συνηµµένα τα αποδεικτικά - βεβαιώσεις προσόντων και εµπειρίας)                                        

٧ φ. 699 ως & 770 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου για εφεδρικό 
εξοπλισµό που είναι σε θέση να διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης 
συνοδευόµενη από πίνακα του εξοπλισµού. Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 
συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται το είδος, η ιπποδύναµη, το 
έτος κτήσης και η αξία κτήσηςκαθώς και αποδεικτικά κατοχής των ζητούµενων 
µηχανηµάτων (τιµολόγια ή και άδειες µηχανηµάτων).  

٧ φ. 771 ως & 783 

23.2.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων 
έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία (2007-2011) από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε 
αναφορά στο ποσό, στην ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια 
και στον εργοδότη, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δηµόσιου 
φορέα, που να πιστοποιεί την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της 
σύµβασης. Ο κατάλογος των περιαωµένων αντίστοιχων έργων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων. 

٧ φ. 784 ως & 795 

23.2.7 Τεχνική πρόταση έργων βελτίωσης λειτουργικότητας και µεγιστοποίησης της 
διαθεσιµότητας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. Η σύνταξη και 
υποβολή του οικείου τεύχους µε τίτλο "Τεχνική Πρόταση έργων βελτίωσης των 
συνθηκών λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµάτων" θα 
περιλαµβάνει κατ'  ελάχιστο τα εξής: 

٧ φ. 796 ως & 807 

Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόµενων έργων σε σχέση µε τη βελτίωση 
των συνθηκών λειτουργίας των µονάδων. ٧ φ. 808 ως & 809 

Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου αντικειµένου, συνοδευόµενη από σχέδια 
και τεχνικές προδιαγραφές. ٧ 

φ. 810 ως & 840           
και                

φ. 843 ως & 853  

Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των προσφερόµενων εργασιών. ٧ φ. 841 ως & 842 
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Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 2.α) 
   

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (∆ιακήρυξη άρθρο 23.2.1, 23.2.2, 23.2.3, 23.2.4) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 
Κ/ΞΙΑ: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- 
EN.ACT Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23.2.1 Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, µε επισήµανση 
των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής 
τους. Η τεχνική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα 
κεφάλαια: 

٧ φ. 3 ως & 4 

1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχοµένων 
απορριµάτων. ٧ φ. 5 ως & 19 

2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής, 
υπολογισµός του ηµερήσιου κελιού. Υπολογισµός της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ 
που θα έχει καταναλωθεί µετά το πέρας της σύµβασης. Περιγραφή των 
διαδικασιών καθηµερινής ταφής απορριµµάτων και διαχείρισης κελιών. 

٧ 
φ. 20 ως & 30   

και                     
φ. 555 ως & 580  

3. Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την 
παθητική εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία 
του συστήµατος διαχείρισης του βιοαερίου. ٧ 

φ. 31 ως & 33   
και                     

φ. 581 ως & 583  

4. Τεχνική περιγραφή της αποκατάστασης του κυττάρου µετά την πλήρωσή του. 
٧ φ. 34 ως & 35      

23.2.2 Κανονισµός λειτουργίας ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές στον 
οποίο ο διαγωνιζόµενος παρουσιάζει την µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει 
τις ζητούµενες υπηρεσίας και θα εφαρµόσει για όλες τις διαδικασίες ελέγχου της 
λειτουργίας εγκαταστάσεων το ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο πρόγραµµα 
λειτουργίας και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο "Κανονισµός Λειτουργίας 
πρέπει να συνοδεύεται και από υποδείγµατα των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

٧ φ. 36 ως & 167 

23.2.3 Πρόγραµµα συντήρησης για κάθε βασική µονάδα του εξοπλισµού και 
εγκατάστασης. ٧ φ. 168 ως & 232 

23.2.4 Πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. ٧ φ. 233 ως & 277 
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Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΠΙΝΑΚΑΣ 2.β) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (∆ιακήρυξη άρθρο 23.2.5, 23.2.6, 23.2.7) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 
Κ/ΞΙΑ: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.- 
EN.ACT Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23.2.5 Οργανόγραµµα µε τη στελέχωση της οµάδας παροχής των ζητούµενων 
υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών µεταξύ 
των µελών της οµάδας, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης 
της σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες.                                          
Συγκεκριµένα το οργανόγραµµα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόµενα 
στοιχεία: 

٧ φ. 278 ως & 289 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση για την Οµάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου, συνοδευόµενη από πίνακα του προσωπικού της 

οµάδας παροχής της υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της. 
٧ φ. 290 ως & 296 

β) Βιογραφικά σηµειώµατα ή τουλάχιστον πίνακα Εµπειρίας για κάθε µέλος της 
οµάδας παροχής της υπηρεσίας, που περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και 
επεξεργασίας λυµάτων και βοθρολυµάτων στη λειτουργία και συντήρηση των 
οποίων έχει συµβάλει, προκειµένου να τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα της 
δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες.                                                               
Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους της 
οµάδας στην οποία θα δηλώνεται ότι: (i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος 
αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
χώρο του ΧΥΤΑ Ελληνικού. (ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σηµειώµατος ή 
του πίνακα εµπειρίας του είναι αληθή. (iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν 
στη συµµετοχή του στην οµάδα παροχής της υπηρεσίας.       
 
Η ελάχιστη πραγµατική εµπειρία κάθε µέλους της οµάδας παροχής της υπηρεσίας 
θα είναι σχετική µε την προτεινόµενη, από το διαγωνιζόµενο, θέση τους στο Έργο 
και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σηµείωµα ή τον πίνακα εµπειρίας ( µε 
συνηµµένα τα αποδεικτικά - βεβαιώσεις προσόντων και εµπειρίας).                                                                                                    

٧ φ. 297 ως & 410 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου για εφεδρικό 
εξοπλισµό που είναι σε θέση να διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης 
συνοδευόµενη από πίνακα του εξοπλισµού. Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 
συνοδεύεται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται το είδος, η ιπποδύναµη, το 
έτος κτήσης και η αξία κτήσηςκαθώς και αποδεικτικά κατοχής των ζητούµενων 
µηχανηµάτων (τιµολόγια ή και άδειες µηχανηµάτων).  

٧ φ. 411 ως & 429 

23.2.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων 
έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία (2007-2011) από τον 
µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας, µε 
αναφορά στο ποσό, στην ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια 
και στον εργοδότη, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δηµόσιου 
φορέα, που να πιστοποιεί την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της 
σύµβασης. Ο κατάλογος των περιαωµένων αντίστοιχων έργων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων. 

٧ φ. 430 ως & 521 

23.2.7 Τεχνική πρόταση έργων βελτίωσης λειτουργικότητας και µεγιστοποίησης της 
διαθεσιµότητας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. Η σύνταξη και 
υποβολή του οικείου τεύχους µε τίτλο "Τεχνική Πρόταση έργων βελτίωσης των 
συνθηκών λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στραγγισµάτων" θα 
περιλαµβάνει κατ'  ελάχιστο τα εξής: 

٧ φ. 522 ως & 525 

Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας των προτεινόµενων έργων σε σχέση µε τη βελτίωση 
των συνθηκών λειτουργίας των µονάδων. ٧ φ. 526 

Αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου αντικειµένου, συνοδευόµενη από σχέδια 
και τεχνικές προδιαγραφές. ٧ φ. 526 ως & 553      

Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των προσφερόµενων εργασιών. ٧ φ. 554 
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Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθµολογούµενων κριτηρίων αξιολόγησης 

Περιγραφή κριτηρίου 

Βάρος 
(βi) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 Κ/ΞΙΑ: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- 
Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 Κ/ΞΙΑ: 
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
Α.Ε.- EN.ACT Ε.Π.Ε. 

  Βαθµολογία 
Ε.∆.(Uτi)  

 (Uτi χ βi) Βαθµολογί
α Ε.∆.(Uτi)  

(Uτi χ βi) 

1. Πληρότητα και αρτιότητα του τεχνικού φακέλου 
προσφοράς 10% 96,67 9,67 92,67 9,27 

2. Μεγιστοποίηση χωρητικότητας της λεκάνης 
διάθεσης των απορριµµάτων 

15% 96,00 14,40 95,67 14,35 

3. Πληρότητα προγράµµατος παρακολούθησης και 
επιστηµονική τεκµηρίωση περιβαλλοντικής 
προστασίας του χώρου 

10% 97,67 9,77 91,67 9,17 

4. Μέτρα για την επιτάχυνση της 
βιοσταθεροποίησης των απορριµµάτων και την 
ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταδροντίδας του 
ΧΥΤΑ 

15% 97,00 14,55 91,33 13,70 

5. Επάρκεια και διαθεσιµότητα προσωπικού και 
κινητού εξοπλισµού 10% 97,67 9,77 94,33 9,43 

6. Τεχνική πρόταση έργων βελτιώσεων 
λειτουργικότητας και µεγιστοποίησης της 
διαθεσιµότητας της Μονάδας Επεξεργασίας 
Στραγγισµάτων 

15% 96,67 14,50 95,67 14,35 

7. Εµπειρία σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών σε 
λειτουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. Η δυναµικότητα του 
επικαλούµενου έργου πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 60.000 τον./'ετος  

25% 96,67 24,17 96,00 24,00 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας  (ΣΒτ) 100%  96,82  94,27 

Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς ΣΒτ = Σ (Uτi χ βi)   

      

Κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Uτi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3, 4, 5, 6 ή 7), που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 
έως 100. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο κριτήριο, βαθµό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα βαθµολολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 110, κάθε ένα 
από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής: Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 
προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ως επουσιώδεις και η προσφορά ως 
τεχνικά αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία για τη διαµόρφωση 
γνώµης σχετικά µε οποιοδήποτε κριτήριο στοιχεία, τότε το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται κάτω του 80 και η προσφορά 
απορρίπτεται.Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των βαθµών των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, ο οποίος θα πολλαπλασια 

Ο συνολικός βαθµός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόµενου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: ΣΒτ = Σ (Uτi χ 
βi) όπου: Σβτ = ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, Uτi = ο βαθµός του κριτηρίου i  και βi = ο 
συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i . 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 70 µονάδες, δηλ. ΣΒτ > 
70 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού 
οδικού  δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 52803/2198/04-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53696/1857/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση «… τη δαπάνη για την προµήθεια 
τσιµεντοσωλήνων  για επισκευές  τεχνικών  Επαρχιακού  δικτύου  ΠΕ Ιωαννίνων 
(Πλατανούσα, Γρεβενίτι, Μηλιωτάδες, Ελληνικό). Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 
5.250,00 Eυρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
"Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ 
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Περιφέρειας Ηπείρου " της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για 
την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων  στην εταιρεία  «ΑΦΟΙ  ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.».». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/639/11-06-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων (Πλατανούσα, Γρεβενίτι, Μηλιωτάδες, Ελληνικό) που θα γίνουν µε 
αυτεπιστασία, από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 5.250,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) και  

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.», της προµήθειας 
τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
µε ποσό δαπάνης € 5.250,00 πλέον ΦΠΑ.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, που προκλήθηκαν από 
έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις), βάσει της αριθµ. Φ.600.2/40114/1726/26-04-
2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 14/497/30-04-2013 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 54 - 

καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

8. Την αριθ. πρωτ. 40114/1726/26-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης ειδικού 
Μ.Ε. για  την παροχή έργου από 26-4-13, για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο 
λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Περιφέρεια 
Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό τα απαραίτητα µηχανήµατα, για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά 
την χειµερινή περίοδο. 

9. Την αριθ. 14/497/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες ειδικών 
Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης (βυθοκόρος, κλπ), της εκτέλεσης εργασιών από 26-04-2013, για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας, που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις), σύµφωνα µε την αριθµ. 
40114/1726/26-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και λόγω του επείγοντος, 
δεδοµένου ότι, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν κατά τη χειµερινή 
περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, στο λιµάνι του Βάλτου έχει εναποτεθεί 
µεγάλος όγκος φερτών υλικών, έχουν βυθιστεί µικρά πλεούµενα, ενώ στο ίδιο σηµείο 
έχουν καταλήξει εκροές από υπερχείλιση του βιολογικού καθαρισµού, κατάσταση που 
εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία, καθώς και για τη διέλευση και 
προσάραξη πλεούµενων σκαφών, ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, και 
επείγει η εκτέλεση εργασιών καθαρισµού και αποµάκρυνσης των φερτών υλικών, 
λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό 
της εξοπλισµό τα απαραίτητα ειδικά µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση των ανωτέρω 
προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιοχών και των κατοίκων. 

10. Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.600.2/51835/2161 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 51881/1842/31-05-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για 
τον καθαρισµό του λιµανιού Βάλτου του ∆ήµου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις), σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις 
ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/640/11-06-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στο λιµάνι του Βάλτου του ∆ήµου Πάργας από 26-04-2013, που προκλήθηκαν 
από έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχοπτώσεις) και λόγω του επείγοντος, δεδοµένου ότι, 
εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν κατά τη χειµερινή περίοδο στην 
ευρύτερη περιοχή της Πάργας, στο λιµάνι του Βάλτου έχει εναποτεθεί µεγάλος όγκος φερτών 
υλικών, έχουν βυθιστεί µικρά πλεούµενα, ενώ στο ίδιο σηµείο έχουν καταλήξει εκροές από 
υπερχείλιση του βιολογικού καθαρισµού, κατάσταση που εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για 
τη ∆ηµόσια Υγεία, καθώς και για τη διέλευση και προσάραξη πλεούµενων σκαφών, ενόψει και 
της έναρξης της τουριστικής περιόδου, και επείγει η εκτέλεση εργασιών καθαρισµού και 
αποµάκρυνσης των φερτών υλικών, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Περιφέρεια 
Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό τα απαραίτητα ειδικά µηχανήµατα, για την 
αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, και σύµφωνα µε την αριθµ. 
Φ.600.2/40114/1726/26-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, και την αριθµ. 
14/497/30-04-2013 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ 
ΜΕ 
21206 

Λιµάνι 
Βάλτου ∆. 
Πάργας 

346 55,00 19.030,00 23.406,90 
26/04-

21/05/2013 

ΡΕΜΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
& ΜΠΟΚΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΕ 
93912 

Λιµάνι 
Βάλτου ∆. 
Πάργας 

328 55,00 18.040,00 22.189,20 
26/04-

20/05/2013 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 56 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 21-05-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα 
καιρικά φαινόµενα, σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθ. πρωτ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης Μηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 21-05-2013, για την αντιµετώπιση βατότητος (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα.  

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.600.2/53650/2241/05-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54033/1882/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών 
µηχανηµάτων, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, για παροχή 
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έργου από 21-05-2013, για την αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που διαθέτει ο µηχανικός εξοπλισµός της 
Περιφέρειας, δεν επαρκούν, ειδικότερα όπως αναφέρεται στην εισήγηση: «... 1) Στην Τ.Κ. 
Καβασίλλων καταστροφή του οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στη 
µετακίνηση προς τα λουτρά της περιοχής, 2) Στην Τ.Κ. Πυρσόγιαννης έντονα προβλήµατα κοντά σε 
οικίες από καθιζήσεις µε αποτέλεσµα προβλήµατα στη µετακίνηση των κατοίκων, 3) Στο δρόµο προς 
Τ.Κ. Αετοµηλίτσας καθιζήσεις και καταπτώσεις που δηµιουργήθηκαν µε κίνδυνο τη διακοπή της 
συγκοινωνίας, 4) Στην παλαιά εθνική οδό Μέτσοβο – Βοτονόσι λόγω των πρόσφατων 
βροχοπτώσεων, παρουσιάστηκαν υποχωρήσεις και καθιζήσεις στο έδαφος µε αποτέλεσµα 
πρόβληµα στη συγκοινωνία, 5) Στην Επαρχιακή Οδό από Πράµαντα έως Παλιοχώρι υπάρχουν 
κατολισθήσεις µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων στη συγκοινωνία.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/641/11-06-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
της εκτέλεσης εργασιών από 21-05-2013, για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ME 116807 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΚΟΛΥΖΩΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ 88434 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕ 55740 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 99578 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 59252 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 99590 ∆ΗΜΟΣ  Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 123722 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΕ 71132 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 57857 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Γ. Σ. ΓΚΟΝΤΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΕ 109220 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 27763 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 105674 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 34120 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 51048 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 51077 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ 95039 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΗΤΟΣ ΜΕ 51016 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

∆ΟΛΓΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 52745 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΒ 5113 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΒ 4956 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΜΕ 88470 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 55706 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
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� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής σκεπτικό: 
«Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία 
που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη 
άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. 
Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό 
εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να 
προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των 
προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 59 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης για αναγόµωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η 
∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Φ.4.1/5564/31-05-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52454/1851/03-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την αναγόµωση των δέκα (10) 
πυροσβεστήρων του κτιρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α που στεγάζεται η ∆/νση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/642/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 110,00 µε ΦΠΑ, για την αναγόµωση δέκα (10) 
πυροσβεστήρων του κτιρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α στο οποίο στεγάζεται η ∆/νση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 
072 Κ.Α.Ε. 0869 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Σταµούλη Λαµπρινής και Καµπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 19-06-2013 έως 21-06-
2013 µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων – 
παιδικές τροφές» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8337/06-06-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 
53987/1877/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση της µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Σταµούλη Λαµπρινής και Καµπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 19-06-2013 έως 21-06-
2013 µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων – παιδικές 
τροφές». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/643/11-06-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Σταµούλη Λαµπρινής και Καµπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση 
σεµιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 19-06-2013 έως 21-06-2013 µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων – παιδικές τροφές», καθώς 
και τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των 
ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Ιωαννίνων.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (food contaminats)» που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 26-06-2013 έως 28-06-2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2098/06-06-2013  έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 53998/1880/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της µετακίνησης των υπαλλήλων της, Τσιούρη 
Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα 
«ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ (food contaminats)» που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από 26-06-
2013 έως 28-06-2013. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/644/11-06-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη συµµετοχή τους σε 
σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (food contaminats)» που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη, από 26-06-2013 έως 28-06-2013, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δηµιουργίας και εκτύπωσης ενηµερωτικού υλικού για την κοινωνική δράση “Epirus 
Friendly Shopping” της Περιφέρειας Ηπείρου 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54639/414/07-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54703/1926//07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: « Η Περιφέρεια Ηπείρου, µέσω της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων (πρακτικό 
7/16-7-2012) ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, έπειτα από ενδελεχή διάλογο µε αρµόδιους φορείς της 
αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου για την καθιέρωση µιας χρονικής περιόδου χαµηλού κόστους σε 
αντιστοιχία µε αντίστοιχες σχετικές πρωτοβουλίες άλλων περιοχών. Στόχος, είναι η ενίσχυση της 
ρευστότητας στην αγορά και η βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών στις τοπικές 
επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα ονοµάζεται “Epirus Friendly Shopping” και προβλέπει τον ορισµό ενός 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (µίας ηµέρας ή περισσότερων ηµερών), µετά από απόφαση 
κάθε επαγγελµατικού κλάδου, όπου θα διαµορφώνονται χαµηλές τιµές για τους καταναλωτές. Η 
πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική συµµετοχή και για αυτό η απόφαση που θα 
ληφθεί από κάθε κλάδο εν θα είναι δεσµευτική για τους επαγγελµατίες. Για την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας αυτής και για την ολοκληρωµένη έγκαιρη ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού, 
σχετικά µε τις περιόδους χαµηλού κόστους, καθώς και τους επαγγελµατίες που θα συµµετέχουν κάθε 
φορά, απαιτείται η προβολή της σε ευρεία κλίµακα (αφίσες, τηλεοπτικά σποτ, δηµιουργία ιστοσελίδας 
κ.λ.π.).Τα τηλεοπτικά σποτς έχουν ήδη δηµιουργηθεί και προβληθεί αντίστοιχα. Στη συνέχεια 
επιθυµούµε να προβούµε στην εκτύπωση σηµάτων υπό µορφή µικρής αφίσας Α4, που θα δοθούν 
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στους συµµετέχοντες φορείς και επιχειρήσεις που είναι στο εν λόγω πρόγραµµα, για την προώθηση 
και υλοποίηση της κοινωνικής αυτής δράσης. Για το λόγο αυτό, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια 
Ηπείρου, εν µέσω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα µας, θεωρεί 
επιβεβληµένο να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή, παρακαλούµε να εγκρίνετε τη δαπάνη 
ποσού 900 € σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2013 (Ειδ.Φορέας 072 – Κ.Α.Ε 0845), για τη δηµιουργία και εκτύπωση έντυπου ενηµερωτικού 
υλικού .…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/645/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Ειδ. Φορέας 072 – Κ.Α.Ε. 0845), για τη 
δηµιουργία και εκτύπωση έντυπου ενηµερωτικού υλικού, στα πλαίσια υλοποίησης της κοινωνικής 
δράσης “Epirus Friendly Shopping” της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία, µέσω της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Πρακτικό αριθµ. 7/16-7-2012) ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, έπειτα από 
ενδελεχή διάλογο µε αρµόδιους φορείς της αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου για την καθιέρωση µιας 
χρονικής περιόδου χαµηλού κόστους σε αντιστοιχία µε αντίστοιχες σχετικές πρωτοβουλίες άλλων 
περιοχών. 

Στόχος, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και η βελτίωση της πρόσβασης των 
καταναλωτών στις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα ονοµάζεται “Epirus Friendly Shopping” και 
προβλέπει τον ορισµό ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (µίας ηµέρας ή περισσότερων 
ηµερών), µετά από απόφαση κάθε επαγγελµατικού κλάδου, όπου θα διαµορφώνονται χαµηλές τιµές για 
τους καταναλωτές. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική συµµετοχή και για αυτό η 
απόφαση που θα ληφθεί από κάθε κλάδο δεν θα είναι δεσµευτική για τους επαγγελµατίες. 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής και για την ολοκληρωµένη έγκαιρη ενηµέρωση του 
καταναλωτικού κοινού, σχετικά µε τις περιόδους χαµηλού κόστους, καθώς και τους επαγγελµατίες που 
θα συµµετέχουν κάθε φορά, απαιτείται η προβολή της σε ευρεία κλίµακα (αφίσες, τηλεοπτικά σποτ, 
δηµιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π.). Τα τηλεοπτικά σποτς έχουν ήδη δηµιουργηθεί και προβληθεί 
αντίστοιχα. 

Το ανωτέρω έντυπο ενηµερωτικό υλικό, αφορά σε δηµιουργία και εκτύπωση σηµάτων υπό µορφή 
µικρής αφίσας Α4, που θα δοθούν στους συµµετέχοντες φορείς και επιχειρήσεις που είναι στο εν λόγω 
πρόγραµµα, για την προώθηση και υλοποίηση της κοινωνικής αυτής δράσης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος µε το εξής σκεπτικό: 
«Για το συγκεκριµένο θέµα, έχουµε συµφωνήσει σε προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για τη δηµιουργία site και τηλεοπτικού σποτ. Επανερχόµαστε τώρα για έντυπο υλικό. 
Θεωρούµε ότι πρέπει, πριν προχωρήσουµε σ’ αυτό το στάδιο, να γίνει µια αποτίµηση της µέχρι τώρα 
αξιόλογης προσπάθειας, δηλ. πόσοι έµποροι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από ποιες Π.Ε., πόσο 
καλύφθηκαν οι προσδοκίες του έργου, κλπ». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 36/1507/17-
12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι το ως άνω πρόγραµµα που 
προτίθεται να υλοποιήσει η Περιφέρεια, δεν απαντά στο πρόβληµα της αύξησης του τζίρου των 
τοπικών επιχειρήσεων και µαγαζιών, που οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη χρηµάτων των 
καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις  – στην 
καλύτερη περίπτωση – και µε απολύσεις στην χειρότερη, καθώς επίσης και στην γενική πολιτική των 
κυβερνώντων, που υποστηρίζει τις µεγάλες µονοπωλιακές αλυσίδες. 
................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος, 
 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης 
τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Απόστολου 
Στεφάνου Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1024/08-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 52449/1847/03-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 29.4.2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.06.2013, δεδοµένου ότι λόγω: α) των 
συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και β) την 
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καθυστέρηση που προέκυψε από την άρση των καταπτώσεων που προκλήθηκαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα, δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν έγκαιρα οι εργασίες 
σκυροδέτησης. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «….. Η σύµβαση 
υπογράφηκε την 28.8.2012 µε προθεσµίας περαίωσης των εργασιών την 30.9.2012. Με 
την αριθµ. 29/1187/10.10.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου µέχρι την 31.12.2012. Με την αριθµ. 37/1549/27.12.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 30.4.2013. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός προϋπολογισµός του 
έργου ήταν 20.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 19.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες χωµατουργικών (καθαρισµοί, άρση 
καταπτώσεων, κατασκευή επιχωµάτων) και µέρος των εργασιών σκυροδέτησης σε 
ποσοστό εργασιών επί του συνόλου 30 %. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 31.07.2013 για 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και παρακαλούµε να 
αποφασίσετε σχετικά…. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/646/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου 
Απόστολου Στεφάνου Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις σχετικές 
αριθµ. 29/1187/10-10-2012 και 37/1549/27-12-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν χορηγηθεί και 
άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο µέχρι τώρα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί, λαµβάνοντας υπόψη και το σχετικά µικρό οικονοµικό και φυσικό του αντικείµενο. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - 
Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1321/30-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 52450/1848/03-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 30.5.20123 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των εργασιών έως 31.07.2013, δεδοµένου ότι λόγω: α) των συνεχών και έντονων 
βροχοπτώσεων που επικράτησαν στην περιοχή του έργου, β) την καθυστέρηση που 
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προέκυψε από την άρση των καταπτώσεων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα και γ) των καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν ακόµα την έναρξη των 
εργασιών ασφαλτόστρωσης και της σκυροδέτησης των ρείθρων που την ακολουθεί, δεν 
ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. Η σύµβαση υπογράφηκε την 05.12.2011 και έληξε 
την 31.12.2011. Με την αριθµ. 37/1139/23.12.2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 30.6.2012. Με την αριθµ. 19/805/12.7.2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης 
παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 
30.9.2012. Με την αριθµ. 30/1257/24.10.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 30.5.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2011. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 60.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 32.860,20 € µε Φ.Π.Α. Για την ολοκλήρωση 
του έργου αποµένουν οι εργασίες ασφαλτικών και σκυροδέτησης των ρείθρων. Το 
ποσοστό του έργου που εκτελέστηκε ανέρχεται στο 70% περίπου. Η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 31.07.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά…. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/647/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 
31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν δοθεί άλλες τρεις παρατάσεις, µε τις αριθµ. 37/1139/23.12.2011  
19/805/12.7.2012 και 30/1257/24.10.2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και εκτιµά ότι 
το έργο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο 
Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», µέχρι την 30-
09-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1332/04-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 53707/1864/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 25.04.2013 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των υπολειποµένων εργασιών έως 31.10.2013, λόγω (α) διακοπής των εργασιών που 
έγινε από 19.11.2012 έως 07.12.2012, σύµφωνα µε τις Αριθ. Πρωτ. 3686/19.11.2012 και 
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4004/07.12.2012 αποφάσεις ∆ΤΕΠΕ Άρτας, και (β) των κακών καιρικών συνθηκών 
(ισχυροί άνεµοι) που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου 
2012 –Φεβρουαρίου 2013. Η σύµβαση υπογράφηκε την 12.03.2012 και η συµβατική 
προθεσµία λήγει την 12.06.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ» σύµφωνα µε την Αρ. Πρωτ. 2171/ 01.02.2011 απόφαση Υπουργού 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 
1.950.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 1.258.553,77 € µε ΦΠΑ. 
Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί περίπου το 30% των εργασιών της Οµάδας Α 
(ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ), το 45% των εργασιών της 
Οµάδας Β (ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ) και το 45% των εργασιών της Οµάδας 
Γ (ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ) και αποµένουν οι εργασίες της Οµάδας ∆ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 
και της Οµάδας Ε (Η/Μ ΕΡΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ). 
Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε το Αριθ. Πρωτ. 711/23.05.2013 έγγραφό της 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω 
έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 
12.06.2013 σε 30.09.2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 
30.09.2013 για τους παραπάνω λόγους και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά…. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/648/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε 
το αριθ. πρωτ. 711/23.05.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 
της, για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 12-06-2013 σε 30-09-2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας 
προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1389/06-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
53995/1879/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα, ο 2ος ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 438.436,64 € µε το ΦΠΑ, 
ήτοι επιπλέον 10.571,80 € έναντι της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ, µε την συνοδεύουσα αυτόν 
αιτιολογική έκθεση. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: «…. ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 57 του Ν.3669/2008 και περιλαµβάνει µόνο το επιπλέον 
ποσό της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων 
των εργασιών. Η προτεινόµενη δαπάνη των 438.436,64 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 10.571,80 € σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 74 - 

ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου.». Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει 
τον 2ο ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής: «….. Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 18 – 10 – 2011 µε το 
σύστηµα µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και απέβη άγονος, λόγω του ότι δεν παρουσιάστηκε 
καµία Εργοληπτική Επιχείρηση να δώσει προσφορά. Έγινε επαναληπτική δηµοπρασία στις 25 
– 11 – 2011 µε το σύστηµα µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και τελευταίος µειοδότης αναδείχθηκε 
η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Χρήστου Κατέρου Ε.∆.Ε. µε έκπτωση Πέντε επί τοις εκατό ( 
5% ) και προσφερόµενο ποσό 427.864,84 ΕΥRΩ µε τον Φ.Π.Α. Το πρακτικό της 
δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ. 36 / 1049 / 13 – 12 – 2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το συµφωνητικό για ποσό 
334.476,54 ΕΥRΩ χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , υπογράφηκε στις 19 – 04 – 
2012. Την ίδια µέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 
Προθεσµία περαίωσης των εργασιών βάσει του συµφωνητικού ορίζεται η 30 – 06 – 2012. Με 
την αριθµ. 18 / 733 / 03 – 07 – 2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι 31 – 12 – 2012. Με την αριθµ. 36 / 
1510 / 17 – 12 – 2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 
παράταση προθεσµίας του έργου µέχρι 30 – 06 – 2013. 1ος Α.Π.Ε. : Συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. 
συνολικής δαπάνης 427.864,84  ΕΥRΩ µε Φ.Π.Α. ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 22 / 
862 / 31.07.2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ( Πρακτικό 22 / 
2012 ) . 2ος Α.Π.Ε. : Ο παρών Α.Π.Ε. προτεινόµενης δαπάνης 438.436,64 ΕΥRΩ µε Φ.Π.Α. 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669 / 2008 βάσει των 
επιµετρήσεων των εκτελεσµένων εργασιών χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της 
µορφής αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη των 438.436,64 ΕΥRΩ µε Φ.Π.Α. του 2ου Α.Π.Ε. 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 10.571,80 ΕΥRΩ σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των απολογιστικών της ασφάλτου. Με τις εργασίες του 
2ου Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/649/11-06-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – 
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», 
αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης € 438.436,64 µε Φ.Π.Α. ήτοι µε 
υπέρβαση κατά € 10.571,80 σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση των απολογιστικών της ασφάλτου, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, και περιλαµβάνει µόνο το 
επιπλέον ποσό της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου χωρίς καµία τροποποίηση των 
ποσοτήτων των εργασιών. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 6 έως 8-06-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53359/372/05-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 53705/1863/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 6 έως 8-06-2013 για υπηρεσιακούς 
λόγους. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 53359/372/05-06-
2013εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και την πραγµατοποίηση της 
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µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 30-05-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/650/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 6 έως 8-06-2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, για την παρουσία του σε 
προγραµµατισµένες συναντήσεις µε Υπουργό Πολιτισµού, Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας και ∆ιαχειριστική Αρχή 
Leader Αλιείας, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 200,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης (δαπάνες  µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, στα πλαίσια του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού» για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013 που αφορά στη δράση 3 «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες – “ΤοπΕΚΟ”»,  προϋπολογισµού € 11.246,88 
µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  έγκρισης 
αποδοχής ένταξης της πράξης µε τίτλο «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», 
αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Άρτας για ενέργειες δικτύωσης και 
προβολής αποτελεσµάτων και καθορισµός τρόπου υλοποίησης αυτής. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2180/07-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54640/1925/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: « Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
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προσφορά, π/υ 11.246,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου που θα 
υλοποιήσει δράσεις δικτύωσης και προβολής των αποτελεσµάτων της δράσης 3 "Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες". Το έργο είναι ενταγµένο στο Τοµεακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού" για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και η 
Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είναι εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
"ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ". Το τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 ΤοπΕΚΟ. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 1. Υπηρεσίες 
εστίασης για δύο (2) ηµερίδες. 2. Τέσσερις (4) δηµοσιεύσεις, Ένα (1) άρθρο, Τρία (3) δελτία τύπου & 
1 ένθετο έντυπο (1000 τιράζ). 3. Έξι χιλιάδες (6.000) φυλλάδια & εξακόσιες (600) αφίσες. Κάθε 
ενδιαφερόµενος θα µπορεί να δώσει προσφορά είτε για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων είτε για 
ορισµένες. Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκεκριµένα 
τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών ∆ικτύωση 320-2 & 320-3 και αναλυτικότερα τον φορέα 071 
Κ.Α.Ε. 9479 «Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά έργα»……». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται το σχέδιο της ∆ιακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 
ανωτέρω διαγωνισµό. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/651/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που αφορά στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες – “ΤοπΕΚΟ”»,  
προϋπολογισµού € 11.246,88 µε ΦΠΑ, στα πλαίσια του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» για τη προγραµµατική περίοδο 2007-2013 στο οποίο η Περιφέρεια 
Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είναι εταίρος, στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη "ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ". 

Εγκρίνει τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε γραπτές σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα 
υλοποιήσει δράσεις δικτύωσης και προβολής των αποτελεσµάτων της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες – “ΤοπΕΚΟ”», προϋπολογισµού € 11.246,88 µε ΦΠΑ, όπως 
συντάχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 2180/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και για τις 
δράσεις που αφορούν: 1) Υπηρεσίες εστίασης για δύο (2) ηµερίδες, 2) Τέσσερις (4) δηµοσιεύσεις, Ένα 
(1) άρθρο, Τρία (3) δελτία τύπου & 1 ένθετο έντυπο (1000 τιράζ) και 3) Έξι χιλιάδες (6.000) φυλλάδια & 
εξακόσιες (600) αφίσες. 

Σηµειώνεται ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο), η δε συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ενώ η πληρωµή του Αναδόχου θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έργου και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών ∆ικτύωση 320-2 & 320-
3 και αναλυτικότερα τον φορέα 071 Κ.Α.Ε. 9479 «Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων για ειδικά 
έργα». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει στη σχετική αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ως εξής: « 1. Η υπόθεση 
των ευπαθών οµάδων πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι αναπτυξιακών συµπράξεων, Μ.Κ.Ο 
και εθελοντών. 2. Η κατανοµή των πιστώσεων γίνεται µόνο για δηµοσιότητα και  όχι από ενδιαφέρον για 
τις ευπαθείς οµάδες.». 
................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 µετακίνησης του Χριστόφορου Μπέζα, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 16 µέχρι και 19-6-2013 για 
τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού 
∆ικαίου  όπως ισχύει σήµερα», που διοργανώνει η «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53602/1744/03-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 53710/1866/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Χριστόφορου Μπέζα, 
Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη 
Θεσσαλονίκη, από 16 µέχρι και 19-6-2013 για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η 
ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου  όπως ισχύει σήµερα», που 
διοργανώνει η «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/652/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Χριστόφορου Μπέζα, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 16 µέχρι και 19-06-2013 για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου  
όπως ισχύει σήµερα», που διοργανώνει η «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» και θα διεξαχθεί στις 
17 και 18-06-2013, καθώς και τη δαπάνη  συνολικού ποσού € 780,00 για την κάλυψη των 
εξόδων συµµετοχής στο σεµινάριο (ποσό € 360,00) και των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω 
υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΚΑΕ 
0899α για τη συµµετοχή και ΚΑΕ 0711α για τα έξοδα µετακίνησης- διαµονής). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Εκφράζουµε τη διαφωνία µας στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο συγκεκριµένο σεµινάριο που διοργανώνει ιδιωτική εταιρεία, µε θέµα την ερµηνεία και 
εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι αρµοδιότητα της 
δηµόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της, µέσω των εκπαιδευτικών τους δοµών, να 
ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της σε ένα τόσο σοβαρό θέµα που τους 
αφορά άµεσα, και όχι να «µισθώνει» υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα για να το κάνουν.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 µετακίνησης του Ηλία Γιαννακού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 µέχρι 22-6-2013 για τη συµµετοχή του σε 
σεµινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική 
Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53599/1743/03-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 53709/1865/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Ηλία Γιαννακού, υπαλλήλου 
του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 µέχρι 21-6-
2013 για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» 
µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση (µε πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/653/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ηλία Γιαννακού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 µέχρι 22-6-2013 για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο 
που διοργανώνει η «Forum training & consulting» µε θέµα: «Πρακτική Εκµάθηση & Χρήση (µε 
πρακτικό παράδειγµα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτηµάτων & ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων», και θα διεξαχθεί στις 20 και 21-06-2013, καθώς και τη δαπάνη  συνολικού 
ποσού € 650,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής στο σεµινάριο (ποσό € 290,00) και 
των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΚΑΕ 0899α για τη συµµετοχή και ΚΑΕ 0711α για τα έξοδα 
µετακίνησης- διαµονής). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας  (θερινά υποδήµατα & είδη ένδυσης), 
για τους χειριστές – οδηγούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
53596/1742/03-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53711/1867/05-06-2013 στον 
φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε για 
την έγκριση συνολικής δαπάνης  1.900,35€  µε ΦΠΑ, που αφορά την  προµήθεια θερινών 
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ενδυµάτων και υποδηµάτων, για εννέα (9) χειριστές –οδηγούς του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας έτους 2013. Η υπηρεσία µας για την  προµήθεια θερινών ενδυµάτων έστειλε 
έγγραφο σε πέντε ενδιαφερόµενους και συνέλλεξε δύο προσφορές α) της εταιρείας 
Π.Μπάρµπα-Γ.Μπάρµπα Ο.Ε. µε το συνολικό ποσό 1.296,00€ µε ΦΠΑ (144,00 € κατά 
άτοµο) και β) του ΜΟΥΚΑ Γεωργίου µε συνολικό ποσό 1.314,00€ µε ΦΠΑ (146,00€ κατά 
άτοµο).Χαµηλότερη τιµή είναι αυτή της εταιρείας Π.Μπάρµπα-Γ.Μπάρµπα Ο.Ε. η οποία 
είναι και µειοδότης µε συνολικό ποσό 1.296,00€ µε ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
Φορέα 072  και ΚΑΕ 1421  του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για την 
προµήθεια θερινών υποδηµάτων έστειλε έγγραφο σε πέντε ενδιαφεροµένους και 
συνέλλεξε µια  προσφορά  του Μηλιώνη Κων/νου -Αντωνίου µε συνολικό ποσό  604,35€ 
µε ΦΠΑ(ποσό κατά άτοµο 67,15€ µε ΦΠΑ) και είναι µειοδότης . Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
Φορέα 072  και ΚΑΕ 1423  του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας..…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/654/11-06-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια των κάτωθι θερινών ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & 
υποδήµατα) από τους προµηθευτές οι οποίοι προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή, µετά από 
διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη χορήγησή τους στους εννέα (9) 
χειριστές - οδηγούς, του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 
καθώς και τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 
2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως εξής: 

1. ∆απάνη ποσού € 1.296,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων, από την 
εταιρεία «Π. Μπάρµπας – Γ. Μπάρµπας Ο.Ε.» (φορέας 072 ΚΑΕ 1421).  

2. ∆απάνη ποσού € 604,35 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια θερινών υποδηµάτων από τον 
προµηθευτή Μηλιώνη Κων/νο-Αντώνιο (φορέας 072 ΚΑΕ 1423).  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   
 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/91/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία: Α) µαταιώθηκε ο ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια: 1) 
πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το χρονικό διάστηµα από 
01-01-2013 µέχρι 31-12-2013, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το Νο 1/04-12-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν 
υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς, Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε αλλαγή των όρων της διακήρυξής του 
και καταρτίσθηκε η νέα, υπ’ αριθµ. 1/2013 διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, και λιπαντικών) έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε τους όρους και τα 
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Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
8919/304/29-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 10/289/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο 1/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 
ΝΠ∆∆, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν 
υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 53589/1741/04-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53712/1868/05-06-2013 
στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Προκειµένου να 
προβούµε στην υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, (καθότι ο 
προηγούµενος επαναληπτικός  ανοικτός διαγωνισµός  που έγινε την 13-3-2013 κατέστη άγονος 
) µε την  εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 082970873 ∆ΟΥ: 
Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα, για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών  αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας ποσού µέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, σας 
στέλνουµε για έγκριση σχέδιο σύµβασης για απευθείας ανάθεση  στην ως άνω εταιρεία….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/655/11-06-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µε 
ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), της προµήθειας 
υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ και 
µε τιµή χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την 
ηµέρα πώλησης του είδους, δεδοµένου ότι ο διενεργηθείς την 04-12-2012 σχετικός ανοιχτός 
διαγωνισµός, καθώς και ο διενεργηθείς την 13-03-2013 επαναληπτικός διαγωνισµός, µαταιώθηκαν 
επειδή κατέστησαν άγονοι και   

Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, βάσει του σχεδίου που 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ53589/1741/04-06-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511α. 
…………………………………………………………………………………………………..……… 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, πολιτιστικής 
εκδήλωσης, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 54753/1808/07-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
54775/1929/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00 € µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση µε τον ΟΛΗΓ και τον 
∆ήµο Ηγουµενίτσας µεγάλης συναυλίας, που θα πραγµατοποιηθεί στην Ηγουµενίτσα την 
Κυριακή 23-06-2013, σύµφωνα και  µε το συνηµµένο στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 576/25-
4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: « ….. Παρακαλούµε για τη έγκριση δαπάνης 
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5 000€) για την συνδιοργάνωση της ΠΕ - Θεσπρωτίας, του 
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ΟΛΗΓ και του ∆ήµου Ηγουµενίτσας µεγάλης συναυλίας που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Ηγουµενίτσα την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013. Ο παγκοσµίου φήµης Ροκ Σταρ Kip Winger η 
Συµφωνική Ορχήστρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γάκης A The Troublemakers 
δηλαδή 65 άτοµα επί σκηνής συνεργάζονται για αυτό το ιδιαίτερο αποτέλεσµα . Η συναυλία 
αυτή θα βοηθήσει στην Τουριστική Προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας. Η ∆απάνη αφορά 
ηχοφωτιστική εγκατάσταση -διαµονή - διαφήµιση -ενοικίαση καθισµάτων, γεύµα κ.λ.π. ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή τους σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει 
σχετικών αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 17/656/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση  µε τον 
ΟΛΗΓ και τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, µεγάλης συναυλίας, που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Ηγουµενίτσα την Κυριακή 23-06-2013 και θα βοηθήσει στην Τουριστική Προβολή του Νοµού 
Θεσπρωτίας, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχοφωτιστική 
εγκατάσταση, διαµονή, διαφήµιση, ενοικίαση καθισµάτων, γεύµα κλπ, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0845). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι στις 
περιπτώσεις συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων µε άλλους Φορείς, πρέπει η Υπηρεσία να 
αναφέρει στην εισήγησή της, το συνολικό κόστος της εκδήλωσης, καθώς και τα ποσά που 
συνεισφέρουν οι λοιποί φορείς.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 54753/1808/07-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
54775/1929/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης ποσού €900,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών καθαριότητας 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/657/11-06-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών 
καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1231). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων 
(ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 2013)», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την υπ’ αριθµ. 21962/1146/08-03-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2012ΕΠ03000012 για το έργο: «Έργα κεντρικών αυτοτελών 
πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 
2013)»  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 53228/2029/05-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 53701/1861/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζονται τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που  και εισηγείται την 
κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και την έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών. 
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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 17/658/11-06-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας ««Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) 
Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 2013)», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012,  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 53228/2029/05-06-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρ. 51607/1954/31-05-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Π.  

− 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. Ζούµπας Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, 
και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις 
ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως πρέπει 
να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα 
στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη Καραµπιτιάνη Ε∆Ε.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52751/1986/04-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 54016/1881/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Σας στέλνουµε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Υπέρβασης µε αιτιολογική έκθεση καθώς και την έγκριση από το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων του έργου του θέµατος Προϋπολογισµού 88.000,00 €. Σχετικά σας 
γνωρίζουµε ότι ο 1ος ΑΠΕ Συνολικού ποσού 88.000,00 ευρώ, συντάχθηκε λόγω των 
οριστικών επιµετρήσεων και αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου µε υπέρβαση 
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5.590,86 ευρώ, και παρακαλούµε για την έγκριση της υπέρβασης των 5.590,86 ευρώ 
λόγω αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου...…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/659/11-06-2013) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα στο 
∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη Καραµπιτιάνη Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικής δαπάνης € 88.000,00 µε ΦΠΑ, 
ήτοι µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου, που ήταν € 82.409,14 µε ΦΠΑ, 
κατά € 5.590,86 µε ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αξίας της ασφάλτου, 
και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 2/90/23-05-2013 (θέµα 40ο) Πράξη του. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση 
εργασιών για τον καθαρισµό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» 
του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας, προϋπολογισµού δαπάνης € 10.430,40 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2013 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και 
βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. 
Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες».  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51280/1936/30-05-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 52446/1845/03-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό του εσοδευτικου αύλακος του ιχθυοτροφείου 
<<Τσοπελι>> του Αλιευτικού Συν/σµου Πρέβεζας. Επειδή οι εργασίες αυτές είναι 
επείγουσες σύµφωνα µε το αριθ. 20/27-5-2013 έγγραφο του Αλιευτικού Συν/σµου, καθότι 
γίνετε η εσόδευση του ιχθυοτροφείου σε σαράντα (40) ηµέρες,  απαιτείται η µίσθωση µιας 
(1) περιστρεφόµενης τσάπας και δυο τριαξονικών φορτηγών. Κατόπιν των ανωτέρω, 
παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση µίσθωσης α) µιας περιστρεφόµενης τσάπας  µε 
αριθµ.ΜΕ50941 για 112 ώρες ,και β)δυο τριαξ. φορτηγών µε αριθµ κυκλοφ. ΡΖΗ 6473 και 
ΥΗΡ6094 για 64 ώρες, ιδιοκτησίας Ηλία & Ιωσήφ Μπεινταρη Ο.Ε. 2.Εγκριση διάθεσης 
πίστωσης10.430,40 € µε Φ.Π.Α {.(α) τσάπα περιστρεφόµενη 112ωρ.χ50€/h = 5.600,00 β) 
∆υο τριαξ. φορτηγά 64  ωρ.χ45€ =2.880,00 €, =8.480,00χ23% ΦΠΑ=10.430,40€. Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από το Περιφ. Πρόγραµµα ΚΑΠ/2013 και σε βάρος του έργου: « 
Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και 
βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. 
Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες >> ... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/660/11-06-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» 
του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας, τη µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών 
συµφωνητικών, των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας εταιρείας «Ηλία & Ιωσήφ 
Μπεινταρη Ο.Ε.», η οποία έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε 
η Υπηρεσία, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καθαρισµού του εσοδευτικού αύλακος, 
επειδή οι εργασίες αυτές είναι επείγουσες, καθότι γίνεται η εσόδευση του ιχθυοτροφείου σε 
σαράντα (40) ηµέρες, ως εξής: 

Α) µία περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. κυκλοφ. ΜΕ50941 η οποία θα εργασθεί για 112 ώρες 
και  

Β) δύο (2) τριαξονικά φορτηγά, µε αριθµ κυκλοφ. ΡΖΗ6473 και ΥΗΡ6094, τα οποία θα 
εργασθούν για 64 ώρες. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 10.430,40 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών για τον 
καθαρισµό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» του Αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Πρέβεζας, που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, 
ιδιοκτησίας εταιρείας «Ηλία & Ιωσήφ Μπεινταρη Ο.Ε.», {ήτοι: α) τσάπα περιστρεφόµενη 
112ωρ.Χ50€/h=5.600,00 € β) δύο (2) τριαξονικά φορτηγά 64 ωρ.Χ45€=2.880,00 € = 
8.480,00Χ23% ΦΠΑ=10.480,40 €} σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση 
ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες». 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση 
εργασιών για την αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα επί της 8ης επαρχιακής οδού 
του  Νοµού Πρέβεζας, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.129,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Περιφ. Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση µηχανηµάτων 
για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο 
καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες».   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52808/2001/04-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53704/1862/05-06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα επί της 8ης 
επαρχιακής οδού του  Νοµού Πρέβεζας .Επειδή οι εργασίες αυτές είναι επείγουσες 
σύµφωνα µε το αριθ.4/30-5-2013 έγγραφο του προέδρου κοινότητας Βρυσούλας, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος ατυχηµάτων,  απαιτείται η µίσθωση µιας (1) περιστρεφόµενης τσάπας 
,ενός(1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB και ενός(1) ανατρεπόµενου φορτηγού. Κατόπιν 
των ανωτέρω, παρακαλούµε για τα εξής: 1.Έγκριση µίσθωσης: α)µιας περιστρεφόµενης 
τσάπας  µε αριθµ.ΜΕ50998 για 120 ώρες , β) ενός φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB   µε 
αριθµ.ΜΕ110757 για 90 ώρες ,και γ)ενός ανατρεπόµενου φορτηγού µε αριθµ κυκλοφ.ΡΖΗ 
8950  για 90 ώρες ,ιδιοκτησίας  Χρήστου Κολιοφώτη. 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
15.129,00 € µε Φ.Π.Α.:(α)τσάπα περιστρεφόµενη 120ωρ.χ50€/h=6.000,00 €,β) φορτωτή 
εκσκαφέα τύπου JCB 90ωρ.χ30€/h=2.700,00€ γ)ένα φορτηγό ανατρεπόµενο 90 
ωρ.χ40€=3.600,00€, =12.300,00 +23% ΦΠΑ=15.129,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Περιφ. Πρόγραµµα ΚΑΠ/2013 και σε βάρος του έργου: « Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για 
τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες>>... ». 

Στο επισυναπτόµενο στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 4/30-05-2013 έγγραφο του Προέδρου 
της Τοπικής Κοινότητας Βρυσούλας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: « … Λόγω των 
µεγάλης διάρκειας και έντασης βροχοπτώσεων στην περιοχή µας το οδόστρωµα επί της 8ης 
επαρχιακής οδού υπέστη καθίζηση σε πολλά σηµεία µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήµατος και διακοπή της συγκοινωνίας. Σε πολλά σηµεία ,κυρίως στους κάθετους 
δρόµους και στις εισόδους ιδιοκτησιών, ανάντι της επαρχιακής οδού τα όµβρια 
εισέρχονται στο οδόστρωµα µε αποτέλεσµα να µεταφέρονται χαλίκια, χώµατα και άλλα 
υλικά στην επαρχιακή οδό και να καθιστούν επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχηµάτων. 
Απευθυνόµαστε σε εσάς προκειµένου να µεριµνήσετε για την άµεση αποκατάσταση των 
ζηµιών προς αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων.. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/661/11-06-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει την αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα επί της 8ης επαρχιακής οδού 
του Νοµού Πρέβεζας, τη µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, των κάτωθι 
ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Χρήστου Κολιοφώτη, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη 
προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών 
επειδή οι εργασίες αυτές είναι επείγουσες, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχηµάτων σύµφωνα και 
µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 4/30-05-2013έγγραφο του Προέδρου της 
Τοπικής Κοινότητας Βρυσούλας (ανωτέρω υπό στ. 7), ως εξής: 

Α) µία περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. κυκλοφ. ΜΕ50998 η οποία θα εργασθεί για 120 ώρες  

Β) ένας φορτωτής εκσκαφέας τύπου JCB, µε αριθµ. κυκλοφ. ΜΕ110757 ο οποίος θα εργασθεί 
για 90 ώρες και  

Γ) ένα ανατρεπόµενο φορτηγό µε αριθµ κυκλοφ. ΡΖΗ 8950 το οποίο θα εργασθεί για 90 ώρες 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 15.129,00 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα επί της 8ης επαρχιακής οδού του Νοµού Πρέβεζας, 
που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας Χρήστου Κολιοφώτη, 
{ήτοι: α) τσάπα περιστρεφόµενη 120ωρ.χ50€/h=6.000,00 €, β) φορτωτής εκσκαφέας τύπου 
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JCB 90ωρ.χ30€/h=2.700,00 € γ) φορτηγό ανατρεπόµενο 90 ωρ.χ40€=3.600,00 € = 12.300,00 
+23% ΦΠΑ = 15.129,00 €} σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων 
του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες». 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης 
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο 
∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 5/150/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 
(κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 11027/448/06-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – 
Τεχνικό Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης 
περιοχής µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

7. Την αριθµ. 13/510/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η 
επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 
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8. Την αριθµ. 5/111/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) απορρίφθηκε 
η από 17-12-2012 ένσταση της σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
– ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-2013 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών) της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου εκπόνησης της  µελέτης του 
θέµατος, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 24-12-2012 γνώµη (εισήγηση) της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση ένστασης, καθώς και στην από 31-01-2013 
απάντηση της Ε.∆. στο σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 
(αριθµ. 1/15/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και Β) Εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/04-
12-2012 (Αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές» και βαθµολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53230/2030/05-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
53698/1859/05-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«… Με την µε αρ. 5/150/13-2-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καταρτίστηκε η προκήρυξη του διαγωνισµού και εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
της µελέτης του θέµατος. Με την µε αριθ. 13/510/11-5-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή ανάθεσης της ανωτέρω 
µελέτης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σας στέλνουµε 
συνηµµένα τα πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την ανάθεση της µελέτης «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», 
προϋπολογισµού 133.644,47 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α, και παρακαλούµε να προβείτε στην επικύρωσή 
τους και στην ανάθεση της ανωτέρω µελέτης στον διαγωνιζόµενο µε α/α 7: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ - 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ» διότι σύµφωνα µε το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους 
τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία η οποία είναι ενενήντα δύο µονάδες και εβδοµήντα 
οκτώ εκατοστά (92,78). Η οικονοµική του προσφορά είναι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα 
οκτώ ευρώ (43.468,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 
67,47%. Σας γνωρίζουµε ότι κατά των πρακτικών Ι και ΙΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» δεν υπεβλήθησαν 
ενστάσεις, ενώ κατά του πρακτικού ΙΙ υποβλήθηκε µία ένσταση και ελήφθη σχετική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε αριθ. 5/111/5-2-2013.  Συνηµµένα: Πρακτικά Ι, 
ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού…». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, σηµείωσαν τα εξής: «Για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, σε προηγούµενο 
στάδιό του, έχουµε ήδη εκφράσει τις παρατηρήσεις µας, κατά τη λήψη της αριθµ. 5/111/05-02-2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Σήµερα, που έρχεται προς έγκριση και το Πρακτικό 
αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, παρατηρούµε ότι η έκπτωση είναι πολύ µεγάλη γεγονός 
που καθιστά επιβεβληµένη την εκ µέρους των Υπηρεσιών, προσεκτική παρακολούθηση και επίβλεψη σε όλα 
τα στάδια εκπόνησης της µελέτης. Επιπλέον επαναλαµβάνουµε και την παρατήρηση – εισήγηση, όπως είχε 
κατατεθεί και σε παρόµοιες αποφάσεις της Ο.Ε., ως εξής : “Κατά την εξέλιξη των µελετών αυτών, θα πρέπει οι 
Υπηρεσίες να αναφέρουν τα τυχόν προβλήµατα στην ποιοτική αντιµετώπισή τους, αξιολογώντας τα 
παραδοτέα. Από τη συγκέντρωση και συνολική επεξεργασία αυτών, θα πρέπει να βγουν συµπεράσµατα για τις 
επιπτώσεις της άνευ ορίου δυνατότητας προσφοράς έκπτωσης σε αντικείµενα που σχετίζονται µε επιστηµονικό 
έργο”.» 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/662/11-06-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών  

Λαµβάνοντας υπόψη την αριθµ. 5/111/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/04-12-2012 (Αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές» 
και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, κατόπιν της απόρριψης της από 17-12-2012 
ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», 
κατά του ανωτέρω Πρακτικού,  

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/11-07-2012 (παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων 
συµµετοχής και αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, κατά του 
οποίου δεν υποβλήθηκε ένσταση,  
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και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, τους 
έκανε δεκτούς στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι κάλυπταν όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, εκτός της προσφοράς υπ’ αριθ. 10 «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.ΕΜ.ΓΕ. – 
ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Προκήρυξης και συγκεκριµένα επειδή προσκόµισε πτυχίο Α΄ τάξης στην 
κατηγορία µελέτης 27 αντί πτυχίου Β΄ τάξης που απαιτείται βάσει της Προκήρυξης. 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/23-05-2013 (αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Οικονοµικές 
Προσφορές») της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω 
µελέτης, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, 

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των 
Τεχνικών Προσφορών (αριθµ. 5/111/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η υποβληθείσα ένσταση), προχώρησε στο άνοιγµα και αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό, και αφού συνέταξε το σχετικό 
Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών, και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 
3316/2005, καθώς και τα άρθρα 4.5 και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, εισηγείται την ανάθεση 
της µελέτης στον διαγωνιζόµενο «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ» επειδή υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι ενενήντα δυο και εβδοµήντα οκτώ εκατοστά 
(92,78) και µε οικονοµική προσφορά, € 43.468,00 χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης 
αµοιβής µελέτης 67,47%. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, 
που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, στη σύµπραξη µελετητών «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ», σύµφωνα µε τα Πρακτικά Ι/11-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής), ΙΙ/04-12-2012 Έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/23-05-2013 
(Έλεγχος και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επειδή 
υπέβαλε τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, καθώς και την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι 92,78 και µε οικονοµική προσφορά € 43.468,00 χωρίς 
Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης, ποσοστό 67,47%. 

− Εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης 
Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στη σύµπραξη µελετητών «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ», µε ποσό προσφοράς € 43.468,00 χωρίς Φ.Π.Α. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 5/150/13-02-2012 
και 5/111/05-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και επανέλαβε την πάγια θέση του να 
οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό, 
ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα 
επιβλέπει. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62174 
Φαξ: 26823 62182 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 

αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 

Με την αριθ. 13/510/11-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου , 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»,  
αποτελούµενη από τους: 

1.Μπούρα Χαράλαµπο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρο µε αναπληρωτή τον Γάκη 
Ευάγγελο Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄β.  
2.Κονταράτου Ουρανία Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος µε αναπληρωτή τον Λογοθέτη 
Γεώργιο Πολιτικό  Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β.  
3.Παππά ∆ηµήτριο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος  
µε αναπληρωτή τον Τσούτση  Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε δηµόσια για πρώτη φορά στις 24-05-2012  ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9.00 π.µ. στο γραφείο υπ’ αριθ. 14 της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, αµέσως 
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών των διαγωνιζοµένων (σύµφωνα µε 
το άρθρο 4 της Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού)  και κηρύσσοντας τη λήξη της παραλαβής των 
προσφορών, παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους φακέλους συµµετοχής στον 
∆ιαγωνισµό οι οποίοι υποβλήθηκαν. 
Κατατέθηκαν προσφορές εµπρόθεσµα δηλ. µέχρι τις 9.00 π.µ.  την 24η Μαΐου 2012 από δέκα έξι 
(16) διαγωνιζόµενους, οι οποίες αριθµήθηκαν κατά αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε τη σειρά 
πρωτοκόλλησης τους στο Πρωτόκολλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας.  
Οι διαγωνιζόµενοι, που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής : 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1. ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

43018/1992/16-05-

2012 
2. ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  

43463/2008/17-05-

2012 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  

44849/2055/22-05-

2012 

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ  

44949/2062/22-05-

2012 

5. ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.  

45352/2098/23-05-

2012 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

6. ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ  

45440/2102/23-05-

2012 

7. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ  

45442/2103/23-05-

2012 

8. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
«ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  

45444/2104/23-05-

2012 

9. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ  

45446/2105/23-05-

2012 

10. ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.ΕΜ.ΓΕ. 
ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

45449/2106/23-05-

2012 

11. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

45456/2107/23-05-

2012 

12. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ  

45458/2108/23-05-

2012 

13. ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ» 
ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ  

45460/2109/23-05-

2012 

14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. DELPHI 
ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ  

45464/2110/23-05-

2012 

15. ∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – δ.τ. 
«Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»  

45468/2111/23-05-

2012 

16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ  

45733/2129/24-05-

2012 

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

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

21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής. 
 
Κατά τις δηµόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
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Κατά τις συνεδριάσεις αυτές η Επιτροπή έλεγξε κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής υποβλήθηκαν 
κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται από το άρθρο 3.1 
της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 24-05-2012 
και ώρα 14:00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την εποµένη στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 25-05-2012 από ώρα 
9:00 π.µ.  µέχρι την 14:00. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 25-05-2012 
και ώρα 14 : 00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την 29-05-2012 στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της 
Π.Ε. Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 29-05-2012 από ώρα 
9.00 π.µ.  µέχρι την 14 : 00. 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 29-05-2012 
και ώρα 14 : 00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την 31-05-2012 στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της 
Π.Ε. Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 31-05-2012 και ώρα 14 : 00 διακόπτει τη διαδικασία 
προκειµένου να συνεχισθεί µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου γνησιότητας των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κατά τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-
2010 Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι.  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Μετά από σχετική αλληλογραφία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής στον διαγωνισµό για τη χορήγηση Βεβαιώσεων σχετικά µε την εγκυρότητα των εγγυητικών 
επιστολών των δέκα έξι (16) διαγωνιζοµένων,  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία συνέχισης της 
διαδικασίας.  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την  11-07-2012 από ώρα 
9.00 π.µ.  µέχρι την 9 : 30. 
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη: 
-Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
διαγωνιζοµένων. 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
- Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 
τις εξέδωσαν. 
 

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

«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», κατ’ αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

2. ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  
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3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ  

5. ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.  

6. ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ  

7. ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ  

8. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
«ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  

9. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ  

11. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

12. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ  

13. ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ» 
ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ  

14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. DELPHI 
ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ  

15. ∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – δ.τ. 
«Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ»  

16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ  

 
γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού. ∆εν γίνεται 
δεκτή η προσφορά υπ’ αριθ. 10 «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.ΕΜ.ΓΕ. – ΛΙΑΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» επειδή δεν 
πληρεί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Προκήρυξης και 
συγκεκριµένα προσκοµίστηκε πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία µελέτης 27 αντί πτυχίου Β΄ τάξης που 
απαιτείται βάσει της Προκήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της στις 11-07-2012 µε τη σύνταξη του 
παρόντος  Πρακτικού. 
Στο Πρακτικό επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι επωνυµίες των ∆ιαγωνιζοµένων, η 
τάξη και κατηγορία κάθε πτυχίου, οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι, κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.   
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 18-07-2012 σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της Προκήρυξης πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις απευθύνονται στον 
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Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
 
Το Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε έξι αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Πρέβεζα   11 / 07 / 2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

            Ο Πρόεδρος                                                                  Τα µέλη 

 

 

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ                  ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ   

     Πολιτικός Μηχανικός                        Πολιτικός Μηχανικός                  Πολιτικός Μηχανικός  

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62174 
Φαξ: 26823 62182 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Οικονοµικές Προσφορές» 
 

Οι κάτωθι υπογράφοντες : 
 

1. Χαράλαµπος Μπούρας  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρος  
2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος 
3. Χρήστος Τσούτσης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος. 
 

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», που συγκροτήθηκε µε βάση την αριθ. 13/510/11-05-
2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε γραµµατέα την κ.  Ελένη 
Κατωπόδη υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Φακέλων 
«Οικονοµικής Προσφοράς» όλων των διαγωνιζοµένων για την ανωτέρω µελέτη, συντάξαµε το Πρακτικό 
ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.5 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, όπως ακολουθεί. 
Το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού στις 
04-12-2012 και τοιχοκολλήθηκε αυθηµερόν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Την 04-12-
2012 εστάλησαν µε fax αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ µε τη σχετική Ανακοίνωση ολοκλήρωσης του 
Πρακτικού ΙΙ, στην οποίαν καθορίσθηκε η προθεσµία υποβολής ενστάσεων των διαγωνιζόµενων κατά 
του Πρακτικού ΙΙ (σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα 
µέχρι και στις 17-12-2012. 

Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των Τεχνικών Προσφορών (αφού υποβλήθηκε µία 
ένσταση κατά του Πρακτικού ΙΙ), η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 13-05-2013 προσκάλεσε εγγράφως σε 
δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους, που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ, στις 
23-05-2013 και ώρα 9.00 π.µ. για την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών του ∆ιαγωνισµού. 
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών των 
δέκα πέντε (15) διαγωνιζοµένων και µονόγραψε το περιεχόµενό τους. Οι διαγωνιζόµενοι κατά σειρά 
αρίθµησης τους από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στο Πρακτικό Ι και ΙΙ είναι οι εξής: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1 
ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2 

ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

3 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 

4 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ 

5 
ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. 

6 

ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ 

7 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ 

8 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – 
«ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

9 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ 

11 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 

13 
ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ» 
ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 

14 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. DELPHI 
ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ 

15 
∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – δ.τ. 
«Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» 

16 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 

 

Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού άρχισε την 23-05-2013 και ελέγχθηκαν οι 
φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των παραπάνω διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε τα άρθρα 4.5, 
21.6  και 22.1.2 της προκήρυξης του διαγωνισµού. 
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2 της Προκήρυξης και όπως 
περιλαµβάνονται στο Φάκελο του Έργου, είναι 133.644,47 € (χωρίς ΦΠΑ), που επιµερίζεται στις 
ακόλουθες κατηγορίες µελετών : 

 
Κατηγορίες Μελετών Προεκτιµώµενη Αµοιβή € 

Μελέτη κατηγορίας 16 22.497,73 € 

Μελέτη κατηγορίας 13 76.877,29 € 

Μελέτη κατηγορίας 27 28.908,64 € 

Τεύχη δηµοπράτησης 4.273,80 € 

Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 1.087,01 € 

ΣΥΝΟΛΟ 133.644,47 € 

 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 111 - 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζονται οι Οικονοµικές προσφορές (συνολικές και ανά κατηγορία 
µελέτης) των διαγωνιζοµένων και τα αντίστοιχα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης: 

    Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών διαγωνιζοµένων 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 

Ποσό προσφοράς Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Μελέτη κατηγορίας 16 55,00 10.123,98 

Μελέτη κατηγορίας 13 73,00 20.756,87 
Μελέτη κατηγορίας 27 70,00 8.672,59 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 70,00 326,10 
1 

ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Τεύχη δηµοπράτησης 70,00 1.282,14 41.161,68 
Μελέτη κατηγορίας 16 40,00 13.498,64 

Μελέτη κατηγορίας 13 50,00 38.438,64 

Μελέτη κατηγορίας 27 50,00 14.454,32 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 50,00 543,50 

2 

ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

Τεύχη δηµοπράτησης 50,00 2.136,90 69.072,00 
Μελέτη κατηγορίας 16 51,00 11.023,89 

Μελέτη κατηγορίας 13 56,00 33.826,01 

Μελέτη κατηγορίας 27 55,00 13.008,89 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 50,00 543,50 

3 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 

Τεύχη δηµοπράτησης 56,00 1.880,47 60.282,76 
Μελέτη κατηγορίας 16 50,00 11.248,86 
Μελέτη κατηγορίας 13 60,00 30.750,92 

Μελέτη κατηγορίας 27 50,00 14.454,32 
ΣΑΥ - ΦΑΥ 60,00 434,80 

4 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ 

Τεύχη δηµοπράτησης 60,00 1.709,52 58.598,42 
  

 
    

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 

Ποσό προσφοράς Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Μελέτη κατηγορίας 16 30,00 15.748,41 
Μελέτη κατηγορίας 13 50,00 38.438,64 

Μελέτη κατηγορίας 27 45,00 15.899,75 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 45,00 597,86 

5 
ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. 

Τεύχη δηµοπράτησης 50,00 2.136,90 72.821,56 
Μελέτη κατηγορίας 16 60,00 8.999,09 

Μελέτη κατηγορίας 13 60,00 30.750,92 

Μελέτη κατηγορίας 27 60,00 11.563,46 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 60,00 434,80 

6 

ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ 

Τεύχη δηµοπράτησης 60,00 1.709,52 53.457,79 
Μελέτη κατηγορίας 16 55,00 10.123,98 

Μελέτη κατηγορίας 13 70,00 23.063,19 

Μελέτη κατηγορίας 27 70,00 8.672,59 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 70,00 326,10 

7 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ 

Τεύχη δηµοπράτησης 70,00 1.282,14 43.468,00 
Μελέτη κατηγορίας 16 48,00 11.698,82 

Μελέτη κατηγορίας 13 65,00 26.907,05 

Μελέτη κατηγορίας 27 65,00 10.118,02 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 53,00 510,89 

8 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – «ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Τεύχη δηµοπράτησης 53,00 2.008,69 51.243,47 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 

Ποσό προσφοράς Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Μελέτη κατηγορίας 16 30,00 15.748,41 

Μελέτη κατηγορίας 13 45,00 42.282,51 

Μελέτη κατηγορίας 27 45,00 15.899,75 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 45,00 597,86 

9 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ 

Τεύχη δηµοπράτησης 45,00 2.350,59 76.879,12 
Μελέτη κατηγορίας 16 42,22 12.999,19 

Μελέτη κατηγορίας 13 51,22 37.500,74 

Μελέτη κατηγορίας 27 42,92 16.501,05 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 63,20 400,02 

11 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τεύχη δηµοπράτησης 62,56 1.600,11 69.001,11 
Μελέτη κατηγορίας 16 37,77 14.000,34 

Μελέτη κατηγορίας 13 50,57 38.000,44 

Μελέτη κατηγορίας 27 51,57 14.000,45 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 54,00 500,02 

12 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 

Τεύχη δηµοπράτησης 50,86 2.100,15 68.601,40 
Μελέτη κατηγορίας 16 51,00 11.023,89 

Μελέτη κατηγορίας 13 51,00 37.669,87 

Μελέτη κατηγορίας 27 51,00 14.165,23 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 51,00 532,63 

13 

ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. 
Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ» 
ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 

Τεύχη δηµοπράτησης 51,00 2.094,16 65.485,78 

      

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 

Ποσό προσφοράς Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
Μελέτη κατηγορίας 16 60,00 8.999,09 

Μελέτη κατηγορίας 13 70,00 23.063,19 

Μελέτη κατηγορίας 27 70,00 8.672,59 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 70,00 326,10 

14 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. DELPHI 
ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ Τεύχη δηµοπράτησης 70,00 1.282,14 42.343,11 

Μελέτη κατηγορίας 16 28,00 16.198,36 

Μελέτη κατηγορίας 13 65,00 26.907,05 

Μελέτη κατηγορίας 27 66,00 9.828,94 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 60,00 434,80 

15 

∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – δ.τ. 
«Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» 

Τεύχη δηµοπράτησης 66,00 1.453,09 54.822,24 
Μελέτη κατηγορίας 16 55,00 10.123,98 

Μελέτη κατηγορίας 13 60,00 30.750,92 

Μελέτη κατηγορίας 27 60,00 11.563,46 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 60,00 434,80 

16 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 

Τεύχη δηµοπράτησης 55,00 1.923,21 54.796,37 
 
Όλες οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των παραδεκτών Οικονοµικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης, Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς, 
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στο οποίο προβλέπεται ότι η βαθµολογία U O.Π. κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ, προκύπτει από τον 
τύπο:  

U O.Π.  = 100 x ΟΠmin / ΟΠ   
όπου ΟΠmin = η χαµηλότερη υποβληθείσα οικονοµική προσφορά. 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ΟΠmin = 41.161,68  €. 
 Η σταθµισµένη βαθµολογία των προσφορών των διαγωνιζοµένων (άρθρο 22.2 της Προκήρυξης) 
παρουσιάζεται στον παρακάτω «Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών», όπου: 
U Τ.Π. = (U1 * B1 + U2 * B2) / 0,75 >60  (συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως 
προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού)  
U O.Π.  = βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς (στρογγυλοποιηµένη στο 2ο δεκαδικό ψηφίο)  µε 
βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας: Β4=25% 
U = σταθµισµένη βαθµολογία προσφοράς = U Τ.Π. * 75% + U O.Π.  * 25%  

 

Πίνακας Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών 
των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», 

Βαθµολογία 
Κριτηρίων 1 

και 2 Τεχνικής 
Προσφοράς  

Βαθµολογία  
Οικονοµικής 
Προσφοράς  

Σταθµισµένη 
Βαθµολογία α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U Τ.Π. U Ο.Π. U 

1 
ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

85,72 100,00 89,29 

2 

ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

87,48 59,59 80,51 

3 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 

86,16 68,28 81,69 

4 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ 

88,93 70,24 84,26 

5 
ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. 

91,25 56,52 82,57 

6 

ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ 

89,19 77,00 86,14 

7 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ 

92,15 94,69 92,78 

8 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – «ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» 
Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

80,92 80,33 80,77 

9 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ 

84,39 53,54 76,68 

11 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

90,19 59,65 82,55 

12 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 

81,45 60,00 76,09 

13 
ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. 
«ΥΕΤΟΣ» 

89,57 62,86 82,90 
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ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 

14 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. DELPHI 
ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ 

88,01 97,21 90,31 

15 
∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Ε. – δ.τ. «Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» 

84,21 75,08 81,93 

16 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 

80,49 75,12 79,15 

 

Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (=92,78) συγκεντρώνει η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 7, δηλαδή του διαγωνιζόµενου: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΗΧΑ 
ΜΑΡΙΑ» και αυτή είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά το άρθρο 22.2 
της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς και τα άρθρα 4.5 
και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

εισηγείται 
την ανάθεση της µελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» στο διαγωνιζόµενο: «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ» επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η 
οποία είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ( 92,78 ). 
Η οικονοµική του προσφορά είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ευρώ και 
ΜΗ∆ΕΝ λεπτά (43.468,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 
67,47%. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την 23-05-2013 και ώρα 13:30, µε 
τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙΙ. 
Το Πρακτικό ΙΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Πρέβεζα   23 / 05  / 2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        Ο Πρόεδρος                                                             Τα µέλη 

  

     Χαράλαµπος Μπούρας                   Ουρανία Κονταράτου           Χρήστος Τσούτσης   

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-05-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» 
προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 17/74/ 17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ των οποίων και το 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «BioGAIA» “Development of sustainable biogas strategies for integrated 
agroindustrial waste management”. 
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7. Την αριθµ. 13/420/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 33970/168/11-04-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας και Β) συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, παραλαβής και 
Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 51936/282/03-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 52448/1846/03-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό Ι/17-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 17/5/2013) κατατέθηκαν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης τέσσερις προσφορές. Στις 17/5/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
και Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των προσφορών για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. Στη 
συνέχεια µετά τον έλεγχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνέταξε το Πρακτικό Ι, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τρεις από τις τέσσερις διαγωνιζόµενες 
εταιρίες προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
τους προσφορές ήταν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 Συγκεκριµένα οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες : 1. «Living Prospects E.Π.Ε.» – 
Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Κωστή Παλαµά 46, 17237,  ΑΘΗΝΑ 2. «ΝΕΧΤ COM 
A.E.»  Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου Συµβ. Υπηρεσιών & Συµµετοχών Α.Ε. Χαντέλη & 
Μπάρκα, Περιοχή Κιάφα, ΤΚ  45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 3. «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. Βασ. Γεωργίου 3 – Μαρούσι – 15122 – 
ΑΘΗΝΑ βρέθηκαν ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρότητας δικαιολογητικών. Η εταιρία 
«ΣΗΜΑ Α.Ε.» – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ελ. Βενιζέλου 28 Λάρισα 4122 
υπέβαλε προσφορά σε ένα µόνο αντίγραφο αντί των δύο που απαιτούσε η διακήρυξη.  Η 
επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών των τριών 
παραπάνω εταιριών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ενώ η προσφορά της «ΣΗΜΑ Α.Ε.» 
δεν αξιολογήθηκε. Η βαθµολογία των διαγωνιζοµένων καταγράφηκε σε πίνακα όπως φαίνεται 
στο Πρακτικό Ι. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει τη συνέχεια του διαγωνισµού 
µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των τριών συµµετεχόντων των οποίων οι 
προσφορές παρουσίαζαν πληρότητα δικαιολογητικών και βαθµολογήθηκαν και παρακαλεί για 
την έγκρισή του Πρακτικού Ι. ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/663/11-06-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/17-05-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ,  
που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής,  

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των εταιρειών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: α) «Living Prospects 
E.Π.Ε. – Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος», β) «ΣΗΜΑ Α.Ε. – Τεχνικές ∆ιαφηµιστικές 
Εργασίες», γ) «ΝΕΧΤ COM A.E. Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου Συµβ. Υπηρεσιών & 
Συµµετοχών Α.Ε.» και δ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε. Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών 
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης». Από τον ανωτέρω έλεγχο, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των ως άνω εταιρειών, ήταν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην διακήρυξη, εκτός 
αυτών της εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε.», η οποία παρέδωσε προσφορά σε ένα µόνο αντίγραφο αντί των 
δύο που ρητά απαιτούσε η διακήρυξη στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού, οπότε η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά της και την απέκλεισε από την 
επόµενη φάση του διαγωνισµού. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των εταιρειών α) 
«Living Prospects E.Π.Ε.», β) «ΝΕΧΤ COM A.E.» και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.», και αφού διαπίστωσε 
ότι και οι τρείς προσφορές καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, κατ΄ αντιστοιχία µε τα κριτήρια της διακήρυξης 
και συνέταξε τον σχετικό Πίνακα Βαθµολόγησης, σύµφωνα µε τον οποίο ο Σταθµισµένος Βαθµός 
της τεχνικής προσφοράς κάθε συµµετέχουσας εταιρείας είναι: α) «Living Prospects E.Π.Ε.» = 
103,65 β) «ΝΕΧΤ COM A.E.» = 107 και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.» = 103,20 Κατόπιν των ανωτέρω, η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα προτείνει οι παραπάνω διαγωνιζόµενοι να συνεχίσουν στην 
επόµενη φάση του διαγωνισµού, µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.  

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/17-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο 
διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ, και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, 
γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «Living Prospects E.Π.Ε.», β) «ΝΕΧΤ COM 
A.E.» και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορά τους κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, µε 
Σταθµισµένο Βαθµό για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) «Living Prospects E.Π.Ε.» = 103,65 β) 
«ΝΕΧΤ COM A.E.» = 107 και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.» = 103,20 

ενώ αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του ως άνω διαγωνισµού, η εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Ε.», 
η οποία παρέδωσε προσφορά σε ένα µόνο αντίγραφο αντί των δύο που ρητά απαιτούσε η 
διακήρυξη στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
13/420/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το 
σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, 
αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του Προγράµµατος και των ∆ράσεών του, να 
κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των αποτελεσµάτων του, ώστε να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 

∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  39870/201 /26-4-2013 

διακήρυξη,  πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGaia » 

 

Στην Πρέβεζα την  17/5/2013   ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ., οι παρακάτω αναγραφόµενοι:  

Παππάς Απόστολος (ως Πρόεδρος), Ψαλλίδα Μαρία και Κιτσαντάς Αθανάσιος, υπάλληλοι της Π.Ε. 

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

εισήγησης για ανάθεση του έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ. αριθµ’ 13/420/19-04-2013 Απόφαση της 

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

Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδη 8 Πρέβεζα) και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις προσφορές, προβήκαµε 

στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

Στον διαγωνισµό υπέβαλαν προσφορά τέσσερις εταιρίες. Η προσφορά της εταιρίας Living 

Prospects E.Π.Ε. υποβλήθηκε ταχυδροµικώς ενώ οι υπόλοιπες δια νόµιµης εκπροσώπησης. Αφού 

διαπιστώθηκε το εµπρόθεσµο της υποβολής των προσφορών η επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση, 

παρουσία των τριών εκ των διαγωνιζοµένων, έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία ήταν σύµφωνα 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 

Living Prospects E.Π.Ε. – Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 

Κωστή Παλαµά 46, 17237,  ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. & Φαξ : 2103800750 & 2155600440 

E-mail:mail@livingprospects.gr 

Web: www.livingprospects.gr 

NAI 

2 

ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ελ. Βενιζέλου 28 Λάρισα 41222, 

Τηλ. : 2410256182,3 

Φαξ.: 2410256242 

www.e-sima.gr  

e-mail: info@e-sima.gr 

ΟΧΙ  

3 

ΝΕΧΤ COM A.E.  

Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου 

Συµβ. Υπηρεσιών & Συµµετοχών Α.Ε. 

Χαντέλη & Μπάρκα, Περιοχή Κιάφα,  

ΤΚ  45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ.: 26510-29600, Fax: 26510-22356 

E-mail: info@nextcom.gr 

ΝΑΙ 

4 

ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

STRATIS  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Βας. Γεωργίου 3 – Μαρούσι – 15122 – ΑΘΗΝΑ  - www.stratis.com.gr 

Tηλ.: 2106743835 – 2106141802 – 

 Fax: 2106146731 –  

e-mail: stratis@stratis.com.gr 

ΝΑΙ 
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µε τα αναγραφόµενα στην διακήρυξη για τις τρεις εταιρίες από τις τέσσερις εταιρίες. Η εταιρία ΣΗΜΑ Α.Ε. 

παρέδωσε προσφορά σε ένα µόνο αντίγραφο αντί των δύο που ρητά απαιτούσε η διακήρυξη στους 

γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού, θέµα που επισηµάνθηκε και από τους υπόλοιπους 

διαγωνιζοµένους.  Ως εκ τούτου η επιτροπή υποχρεούται, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να κάνει 

δεκτές µόνο τις τρεις προσφορές  που πληρούν τους τυπικούς  όρους συµµετοχής προκειµένου να 

προχωρήσουν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού.  

Στη συνέχεια εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές των υπόλοιπων τριών 

εταιριών.  Μετά τον διεξοδικό έλεγχο των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων η επιτροπή αφού 

διαπίστωσε ότι και οι τρείς αυτές προσφορές καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.  

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές κατ’ αντιστοιχία µε τα κριτήρια της 

διακήρυξης ως εξής: 

 

Α1) Η «Living Prospects Ε.Π.Ε.» παρουσιάζει µία συνοπτική ανάλυση των στόχων και 

ιδιαιτεροτήτων του έργου και προχωρεί σε ικανοποιητική αναλυτική περιγραφή παραδοτέων ανά Πακέτο 

Εργασίας. Συγκεκριµένα, στην ανάλυση στόχων περιλαµβάνεται σαφής διασύνδεση του σχεδίου 

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

ικανοποιητική κατανόηση των στόχων του έργου. Σε ότι αφορά τα παραδοτέα, ο εν λόγω διαγωνιζόµενος, 

προβαίνει σε ικανοποιητικά αναλυτική περιγραφή σχεδόν όλων των εργασιών που προσφέρεται να 

αναλάβει.  

Συγκεκριµένη και ουσιαστική είναι η πρόταση της εταιρίας σε σχέση µε την οργάνωση των 

συνεδρίων του έργου, εκτός από το ζήτηµα της εξασφάλισης οµιλητών που δεν αναλύεται. Επίσης κρίνεται 

ικανοποιητική η προσφορά σε ότι αφορά το σχέδιο δηµοσιότητας και την παραγωγή έντυπου υλικό.  Η 

πρόταση της εταιρίας σε ότι αφορά την δηµοσιότητα σε τηλεόραση ραδιόφωνο και τύπο χαρακτηρίζεται από 

επάρκεια ως προς την έκταση της προβολής του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του.  ∆εν 

παρουσιάζεται ενδεικτική πρόταση για το περιεχόµενο των παραδοτέων αλλά µόνον τεκµηρίωση και 

περιγραφή του τρόπου υλοποίησης, ιδιοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Συνολικά, η προσφορά 

παρουσιάζει ικανοποιητική πληρότητα παρουσίασης των παραδοτέων χωρίς κάποιο ιδιαίτερα δυνατό ή 

ασθενές σηµείο. 

Α2) Στην προσφορά της «Living Prospects Ε.Π.Ε.»  παρουσιάζονται γενικές µέθοδοι και διαδικασίες 

υλοποίησης οι οποίες δεν έχουν προσαρµοστεί επαρκώς στις ανάγκες του έργου. Περιλαµβάνεται 

ικανοποιητικό σχέδιο για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.  

 

Β1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της εταιρίας «Living Prospects 

Ε.Π.Ε.» περιγράφεται στην προσφορά, µε ρητή αναφορά στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα 

κάθε στελέχους στα Πακέτα Εργασίας του έργου. Επισηµαίνεται ότι η επιστηµονική κατάρτιση και η 

τεχνογνωσία των µελών της οµάδας έργου εστιάζεται κυρίως στο χώρο του περιβάλλοντος και της 

διαχείρισης έργου. Η προτεινόµενη οµάδα έργου κρίνεται αριθµητικά καλή σε σχέση µε το µέγεθος του 

έργου.  
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B2) Στην προσφορά παρατίθεται προτεινόµενο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά 

παραδοτέο προσαρµοσµένο στις υπάρχουσες συνθήκες µε ελάχιστο συνολικό χρόνο υλοποίησης περί τους 

4 µήνες. 

Α1) Η NEXTCOM A.E. στην προσφορά της δίνει συνοπτικά αλλά ουσιαστικά την παρουσίαση των 

στόχων του έργου και προχωρά σε µία εκτενέστατη και µεθοδική περιγραφή παραδοτέων ανά Πακέτο 

Εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, στην ανάλυση στόχων περιλαµβάνεται διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης 

µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου σε βαθµό που φανερώνει επάρκεια 

στην κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου. Σε σχέση µε τα παραδοτέα η NEXTCOM A.E. 

προχωρά σε µεγάλο βαθµό ανάλυσης της περιγραφής παραδοτέων και της τεκµηρίωσης των εργασιών 

που προτίθεται να αναλάβει, αν και σε σηµεία της προσφοράς δεν αποφεύγονται οι γενικότητες και ο 

πλατειασµός.  

Λεπτοµερής, ποιοτική και εµπεριστατωµένη είναι η παρουσίαση της πρότασης της εταιρίας σε 

σχέση µε την οργάνωση των συνεδρίων του έργου. Το ζήτηµα της εξασφάλισης οµιλητών αναλύεται, αλλά 

όχι µε την προσήκουσα έκταση. Σε ότι αφορά το σχέδιο δηµοσιότητας, την παραγωγή έντυπου υλικό και τη 

διανοµή του, η πρόταση κρίνεται ικανοποιητικά αναλυτική. Η πρόταση της εταιρίας σε σχέση µε την 

δηµοσιότητα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο είναι εµπεριστατωµένη και επαρκής ως προς την έκταση 

της προβολής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του. ∆εν παρουσιάζεται ενδεικτική πρόταση για το περιεχόµενο 

των παραδοτέων αλλά µόνον τεκµηρίωση και ανάλυση µεθοδολογίας υλοποίησης, ιδιοτήτων και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. Συνολικά, η προσφορά παρουσιάζει πληρότητα, µεθοδικότητα και σαφήνεια 

παρουσίασης των παραδοτέων µε δυνατό σηµείο την πολύ καλή ανάλυση σε όλα τα παραδοτέα.  

 

Α2) Στην προσφορά της NEXTCOM A.E.  παρουσιάζεται αναλυτικά µέθοδος και διαδικασίες 

υλοποίησης που µπορούν γενικά να εφαρµόζονται σε έργα δηµοσιότητας. Οι παρουσιαζόµενες διαδικασίες 

όµως δεν έχουν προσαρµοστεί µε τρόπο επαρκώς τεκµηριωµένο και σαφή στις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και 

κυρίως στον προϋπολογισµό του συγκεκριµένου έργου. Στην προσφορά της NEXTCOM A.E. 

περιλαµβάνεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των παραγόντων του έργου.  

Τονίζεται ότι η NEXTCOM A.E.  διαθέτει πιστοποιητικού ISO 9001:2008 και επιπλέον πιστοποίηση 

κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 για έργα δηµοσιότητας. 

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της NEXTCOM A.E.  περιγράφεται 

αναλυτικά και µε συγκεκριµένη αναφορά στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα κάθε στελέχους 

στα Πακέτα Εργασίας του έργου. Η σύνθεση της οµάδας έργου κρίνεται υπερπλήρης αριθµητικά, µε άριστη 

επιστηµονική κατάρτιση και έχουσα κατάλληλη τεχνογνωσία για το αντικείµενο του συγκεκριµένου έργου.  

B2) Στην προσφορά παρατίθεται προτεινόµενο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά 

ενέργεια και πακέτο εργασίας προσαρµοσµένο στις υπάρχουσες συνθήκες µε ελάχιστο συνολικό χρόνο 

υλοποίησης περί τους 3,5 µήνες. 

 

Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η Stratis παρουσιάζει µία ιδιαιτέρως αναλυτική πρόταση 

υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας και προχωρά σε τεκµηριωµένη και λεπτοµερέστατη περιγραφή των 

εργασιών και των ενεργειών που προτίθεται να υλοποιήσει. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται σαφής 

διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου 
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πράγµα που φανερώνει την κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του. ∆εν αποφεύγονται σε σηµεία οι 

γενικότητες και ο πλατειασµός. 

Ιδιαιτέρα λεπτοµερής, ποιοτική, συγκεκριµένη και πλήρης είναι η περιγραφή της πρότασης της 

εταιρίας σε σχέση µε την οργάνωση των συνεδρίων του έργου, ενώ επίσης κρίνεται ικανοποιητικά 

αναλυτική σε ότι αφορά το σχέδιο δηµοσιότητας, την παραγωγή έντυπου υλικό και τη διανοµή του.  Η 

πρόταση της εταιρίας σε ότι αφορά την δηµοσιότητα σε τηλεόραση και ραδιόφωνο όµως, ενώ σωστά 

εστιάζει στη δηµοσιότητα των κύριων δραστηριοτήτων του έργου, εν γένει υστερεί στην έκταση της 

προβολής του έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του.  Συνολικά, η προσφορά παρουσιάζει πληρότητα, 

σαφήνεια και λεπτοµέρεια της παρουσίασης των παραδοτέων, µε ισχυρό σηµείο την αναλυτική περιγραφή 

της οργάνωσης εκδηλώσεων αλλά ιδιαίτερα ασθενές την έκταση της ραδιοτηλεοπτικής δηµοσιότητας. 

Α2) Στην προσφορά της Stratis παρουσιάζονται γενικές µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι 

οποίες όµως δεν έχουν προσαρµοστεί επαρκώς στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου µε τρόπο 

τεκµηριωµένο και σαφή. Μέσα από την τεχνική προσφορά της Stratis καλύπτεται ικανοποιητικά το 

αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης. Περιλαµβάνεται, επιπλέον, ικανοποιητικό γενικό σχέδιο για τη δικτύωση, 

τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.  

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της εταιρίας Stratis περιγράφεται 

στην προσφορά, µε ρητή αναφορά στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα κάθε στελέχους στα 

Πακέτα Εργασίας του έργου. Επισηµαίνεται ότι η επιστηµονική κατάρτιση και η τεχνογνωσία των µελών της 

οµάδας έργου εστιάζεται κυρίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών, και διαχείρισης έργου. Η προτεινόµενη 

οµάδα έργου κρίνεται αριθµητικά καλή σε σχέση µε το µέγεθος του έργου.  

B2) Στην προσφορά παρατίθεται προτεινόµενο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά 

ενέργεια και πακέτο εργασίας, προσαρµοσµένο στις υπάρχουσες συνθήκες, µε ελάχιστο συνολικό χρόνο 

υλοποίησης περί τους 3,5 µήνες. 

 

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή βαθµολογεί τις προσφορές όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την:  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGaia » 

 

α/α Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-
ΕΝΟΤΗΤΑΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(%) 

Living 
Prospec
ts Ε.Π.Ε. 

Next 
Com  
A.E. 

Stratis 
Ε.Π.Ε 

ΣΤΑΘΜΙΣ
ΜΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣ
ΜΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣ
ΜΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

      Living Nextcom STRATIS 

      Prospects A.E. Ε.Π.Ε. 

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης & 
υλοποίησης του έργου 

70       

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

50% 104 107 103 52 53,5 51,5 

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

20% 102 108 103 20,4 21,6 20,6 

Β. Υποστήριξη και Εγγύηση 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση του 
Έργου 

30       

B.1 ∆οµή, οργάνωση και λειτουργία οµάδας 
έργου 

20% 104 107 103 20,8 21,4 20,6 

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

10% 104,5 105 105 10,45 10,5 10,5 

ΣΥΝΟΛΑ     103,65 107 103,20 

 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή οµόφωνα προτείνει όπως  οι  παραπάνω τρείς διαγωνιζόµενοι να συνεχίσουν  

στην επόµενη φάση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.  

 

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

Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

              Απόστολος Παππάς              

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Μαρία Ψαλλίδα 

 

 

 

Αθανάσιος Κιτσαντάς 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 7/33/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  έγκρισης 
αποδοχής ένταξης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» και αποδοχής της σχετικής πίστωσης που 
αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για ενέργειες δηµοσιότητας και δικτύωσης και καθορισµός 
τρόπου υλοποίησης αυτής. 
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7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54627/329/07-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 54710/1927/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: 
«Η Π.Ε. Πρέβεζας για την πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» προτίθεται να υλοποιήσει δράσεις 
δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των οµάδων στόχου και την ευρύτερη 
διάδοση του σχεδίου. Παρακαλούµε να εγκρίνετε τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από 
το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / 
Προσαρµό-ΖΩ» συνολικού προϋπολογισµού 10.550,00 ευρώ.…». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται το σχέδιο της ∆ιακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 
ανωτέρω διαγωνισµό. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/664/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες 
υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, από τον ∆ικαιούχο/Α.Σ 
«Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ». 

Εγκρίνει τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει δράσεις 
δηµοσιότητας της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», 
προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9479 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 54627/329/07-06-2013 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, και για τις δράσεις που αφορούν: 1) Καταχωρήσεις σε 
έντυπα ΜΜΕ, 2) Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 3) ∆ιοργάνωση ηµερίδων και 4) 
Ηλεκτρονικές εκδόσεις cd. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει στη σχετική αριθµ. 7/33/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ως εξής: « 1. Η 
υπόθεση των ευπαθών οµάδων πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι αναπτυξιακών 
συµπράξεων, Μ.Κ.Ο και εθελοντών. 2. Η κατανοµή των πιστώσεων γίνεται µόνο για δηµοσιότητα 
και  όχι από ενδιαφέρον για τις ευπαθείς οµάδες.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 826/29-
05-2013 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αρ. πρωτ. 50829/1793/29-05-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή τους σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών 
αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/665/11-06-2012) 
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Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων σε 
συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, 
ως εξής:  

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των εκδηλώσεων για την 
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2013, που θα πραγµατοποιηθούν στην Πρέβεζα και στη 
Φιλιππιάδα, σε συνεργασία µε τους Φορείς, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω. 

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Ελλάδα είναι µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1999 από 
την Αθήνα και έθεσε τις βάσεις για να ξεφύγει από την έννοια της «εκδήλωσης» και να µετατραπεί 
σε θεσµό. Με συντονισµένες ενέργειες κατάφερε να επεκταθεί προς την επαρχία και να εδραιωθεί. 
Από τότε εκατοντάδες συγκροτήµατα πέρασαν από τις µουσικές σκηνές σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας. Ήδη πάνω από 15 πόλεις (ανάµεσά τους οι Αθήνα, Αγρίνιο, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλος, 
Ξάνθη, Κιλκίς, Αµαλιάδα κ.α.) ετοιµάζονται να υποδεχθούν την ΕΓΜ 2013. Βασική ιδέα των 
διοργανωτών είναι η οργάνωση τοπικών ζωντανών εκδηλώσεων µέσω των οποίων θα 
υποστηρίζεται η καλλιτεχνική κινητικότητα των µουσικών και των σχηµάτων. Οι συµµετοχή των 
σχηµάτων και των µουσικών είναι δωρεάν καθώς και η είσοδο στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 

Α. Η Πρέβεζα συµµετέχει σε αυτό το δίκτυο γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 
2013 µέσω του Συλλόγου «Ανθρώπολις». Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στις 20, 21, 22 
Ιουνίου 2013. Θα γίνουν  σε διάφορα σηµεία της πόλης µας (στην πλατεία δικαστηρίων,  στο 
πολιτιστικό κέντρο Όαση, στο πνευµατικό κέντρο της Μητρόπολης, στον πεζοδρόµο κοντά στο 
ρολόι, µέσα και έξω από την Θεοφάνειο Αίθουσα)  και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.  

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων περιλαµβάνει  διάφορα είδη µουσικής (έντεχνο, ροκ, 
παραδοσιακό, λαϊκό, κα).  Συµµετέχουν  χορωδίες της πόλης, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ,  
διάφορα σχήµατα µε ντόπιους καλλιτέχνες, χορευτικά σχήµατα, παντοµίµες ενώ θα λειτουργήσει 
εργαστήριο κατασκευές µουσικών οργάνων, ταυτόχρονα µε της εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθεί 
εθελοντική προσφορά τροφίµων για την ενίσχυση της προσπάθειας της πρόνοιας του ∆ήµου  
Πρέβεζας για δηµιουργία κοινωνικού παντοπωλείου .  

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας θέτει υπό την αιγίδα της τη διοργάνωση συντονίζοντας και 
υποστηρίζοντας το όλο εγχείρηµα και καλύπτοντας ένα µέρος των δαπανών. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του Ν. 352/2010 
(ΦΕΚ 84/Α) , Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 11,13,15.  

Ως οφέλη των συγκεκριµένων αυτών πολιτιστικών δρώµενων εντοπίζουµε: 

• προάγουν τη µουσική και τον πολιτισµό δίνοντας βήµα σε συγκροτήµατα ερασιτεχνικά και µη 
προκειµένου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους  στο κοινό 

• καλλιεργούν τη µουσική παιδεία εντρυφώντας σε διαφορετικές µουσικές από έντεχνο ελληνικό 
σε ροκ, ποπ, τζαζ, µυούν το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στην  µουσική και προσφέρει 
µουσικά ακούσµατα όλων των αποχρώσεων στους συµπολίτες µας. 

• ψυχαγωγούν τους θεατές – ακροατές. 

• προσελκύουν επισκέπτες που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. 

• προβάλλουν την περιοχή µας πανελλαδικά καθώς πρόκειται για µια υπερτοπική εκδήλωση 
ενταγµένη σε πανελλήνιο δίκτυο.  

Οι εκδηλώσεις θα δώσουν την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες της 
πόλης να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  καταξιωµένων συνθετών από καλλιτέχνες 
συµπολίτες µας  που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί  σε όλους. Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι ποικίλο  
ώστε να µπορούν να παρακολουθήσουν όλοι  την µουσική της προτίµησης τους . 

Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη  αφενός γιατί πραγµατοποιείται σε 
κεντρικότατα σηµεία και αφετέρου γιατί τα ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό, οι ντόπιοι 
καλλιτέχνες θα δώσουν µια τοπική νότα στις εκδηλώσεις.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στις ανωτέρω εκδηλώσεις, ήτοι για Ηχητικά, φωτιστικά, Ενοικίαση καρεκλών, 
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Κατασκευή παταριού, Υλικά για δραστηριότητες, κατασκευή µουσικών οργάνων, Εκτυπώσεις 
αφισών, προσκλήσεων προγραµµάτων,  διαφήµιση  έντυπο υλικό  κ.α., δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Β. Η Φιλιππιάδα θα γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2013, µε την υποστήριξη της 
Φωτογραφικής Οµάδας Φιλιππιάδας ΚΑ.∆ΡΩ.  Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 22 Ιουνίου 2013 στην 
κεντρική πλατεία της Φιλιππιάδας. 

Τα οφέλη και από αυτή την εκδήλωση περιγράφονται πιο πάνω. Το κοινό που θα παρακολουθήσει 
την εκδήλωση είναι µεγάλο αφενός γιατί πραγµατοποιείται σε κεντρικότατο σηµείο και αφετέρου 
γιατί τα ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερή κοινό και οι ντόπιοι καλλιτέχνες θα δώσουν µια τοπική 
νότα στις εκδηλώσεις.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στις ανωτέρω εκδηλώσεις, ήτοι για ηχητική κάλυψη και διαφηµιστικό υλικό, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Εκδήλωση του Αϊ Γιάννη στην Πάργα σε συνεργασία µε το Σύλλογο γυναικών Πάργας 
«∆ιηδάµεια» 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στις 23 Ιουνίου 2013 στην 
Πάργα, της γιορτής του  Αι Γιάννη του Ριγανά, µε την επιµέλεια του Συλλόγου Γυναικών Πάργας 
«∆ιηδάµεια», σε µια προσπάθεια στήριξης της λαϊκής παράδοσης και των εθίµων του τόπου µας. 

Η γιορτή ζωντανεύει τις «Λαµπατίνες» (φωτιές) που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης και στις 
οποίες καίγονται τα στεφάνια της Πρωτοµαγιάς. Τα γραφικά της σοκάκια φωτίζονται από τις 
φλόγες δηµιουργώντας ένα µοναδικό θέαµα για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες που 
κάθε χρόνο το απολαµβάνουν. Η βραδιά καταλήγει µε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από 
πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής.     

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του Ν. 352/2010 
(ΦΕΚ 84/Α)  και προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής για τους παρακάτω λόγους: 

1. Συµβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναβιώνοντας ένα παλιό έθιµο και 
προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και 

2. Ενισχύει της πολιτιστική δηµιουργία δίνοντας την ευκαιρία σε ερασιτεχνικά σχήµατα να 
παρουσιάσουν το έργο τους (η ορχήστρα, τα χορευτικά συγκροτήµατα). 

Από κοινωνικής άποψης παρέχεται ψυχαγωγία στους κατοίκους και τους επισκέπτες µιας 
περιοχής µε έντονο το τουριστικό στοιχείο. 

Μια εκδήλωση που γίνεται στην Πάργα το καλοκαίρι δεν µπορεί να µην είναι ευρείας απήχησης 
καθώς η πόλη είναι γεµάτη από τουρίστες ντόπιους και ξένους.   

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για αµοιβή της ορχήστρας, δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Πολιτιστική εκδήλωση παραδοσιακού χορού και µουσικής σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Γυναικών Αγ. Θωµά Πρέβεζας 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Γυναικών Αγ. Θωµά και το ∆ήµο Πρέβεζας, πολιτιστικής εκδήλωσης µε ζωντανή παραδοσιακή 
µουσική και χορευτικά σχήµατα από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Ελλάδας, η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2013 στις παλιές κατασκηνώσεις των Αγ. Αποστόλων. 

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγ. Θωµά Φιλιππιάδας παρουσιάζει πολύπλευρη δραστηριότητα στον 
πολιτιστικό, φιλανθρωπικό και αθλητικό τοµέα. ∆ιαθέτει χορευτικά τµήµατα παραδοσιακών χορών 
και σύγχρονου χορού. ∆ιοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις τα έσοδα των οποίων διατίθενται για 
υποστήριξη ατόµων σε ανάγκη, για τη καθαριότητα και καλαισθησία του χωριού.   

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 
(ΦΕΚ 84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς 
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πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
διάδοσή της στους νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

• συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε 
γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  

• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας.  

• τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας. 

• συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 

Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Ο ρυθµός, το 
ύφος, η µουσική , τα τραγούδια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα στοιχεία 
συνδεόταν άµεσα µε την καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές 
αντιλήψεις, την γεωγραφική θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια και 
ο παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν την εθνική µας παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν τις 
κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 990,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. 

Αθλητική εκδήλωση σε συνεργασία µε τον Α.Γ.Ο. Φιλιππιάδας 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Α.Γ.Ο. 
Φιλιππιάδας, της Γιορτής του Αθλητισµού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 και 29 Ιουνίου 2013 
στη Φιλιππιάδα. Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν οι νεαροί αθλητές του Α.Γ.Ο Φιλιππιάδας και 
αθλητές άλλων σωµατείων της ευρύτερης περιοχής (Πρέβεζα, Άρτα). Θα αγωνιστούν στα 
αθλήµατα µπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Στους νικητές θα απονεµηθούν κύπελλα.  Σε όλους τους 
συµµετέχοντες θα δοθούν  έπαινοι και µετάλλια ως επιβράβευση των προσπαθειών των νεαρών 
αθλητών.     

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας κρίνεται απαραίτητη γιατί η συγκεκριµένη 
εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και 
δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Ο αθλητισµός καλλιεργεί στους 
νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η συναδελφικότητα. Στόχος 
τέτοιου είδους εκδηλώσεων είναι η καθιέρωση, αναβάθµιση και διάδοση του χρήσιµου κοινωνικού 
θεσµού που είναι ο αθλητισµός καθώς και η προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων. 

Η εκδήλωση είναι υπερτοπικής σηµασίας καθώς θα συµµετέχουν και αθλητές από τους δύο 
νοµούς (Πρέβεζας- Άρτας) και ευρείας απήχησης καθώς συµµετέχουν πάνω από 200 παιδιά τα 
οποία συνοδεύονται από γονείς και φίλαθλο κοινό.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 980,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για προµήθεια κυπέλων, επαίνων και µεταλλίων, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. 

Μουσικό αφιέρωµα στο Μάνο Χατζιδάκη σε συνεργασία µε το Μορφωτικό Σύλλογο Αγ. 
Γεωργίου Φιλιππιάδας 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το 
Μορφωτικό Σύλλογο Αγ. Γεωργίου Φιλιππιάδας, µουσικού αφιερώµατος στον µεγάλο συνθέτη 
Μάνο Χατζιδάκη, σύµφωνα µε το πρόγραµµά της για πολιτιστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτειά 
της. Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου 2013 στη Φιλιππιάδα, µες 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα συµµετέχουν η χορωδία του Συλλόγου, ζωντανή µουσική και το 
Ωδείο Φιλιππιάδας. 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου Φιλιππιάδας διαθέτει µεικτή χορωδία νέων και 
πραγµατοποιεί εκδηλώσεις καθ’ όλη τη χρονιά. Επίσης διαθέτει δύο χορευτικά τµήµατα 
παραδοσιακών χορών και παρουσιάζει πολύπλευρη φιλανθρωπική δραστηριότητα (εράνους, 
συγκέντρωση φαρµάκων, αντικαρκινικός έρανος κτλ.). 
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Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 
(ΦΕΚ 84/Α) Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και 
αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς 
πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη 
διάδοσή της στους νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας.  

• τονώνει τη ζωή στις µικρές πόλεις της περιοχής µας. 

• δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να 
απολαύσουν την µουσική ενός σπουδαίου συνθέτη ερµηνευµένη από ντόπιο χορωδιακό 
σχήµα. 

• καλλιεργεί τη µουσική παιδεία, µυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στη χορωδιακή µουσική 
και προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους συµπολίτες µας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και ηχητική κάλυψη, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι στις περιπτώσεις 

συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων µε άλλους Φορείς, πρέπει η Υπηρεσία να αναφέρει στην εισήγησή 
της, το συνολικό κόστος της εκδήλωσης, καθώς και τα ποσά που συνεισφέρουν οι λοιποί φορείς, 
ενώ επιπλέον πρέπει να κατατεθεί µια συγκεκριµένη και συνολική πρόταση για τις πολιτιστικές 
δράσεις του έτους, στα πλαίσια της ουσιαστικής παρέµβασης στα πολιτιστικά δρώµενα της 
περιοχής. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο  

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά και β) 
Αθανασίου Κιτσαντά για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «Βiogaia» 
που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 17/6/2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53708/315/05-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 53989/1878/06-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της 
Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά και β) Αθανασίου Κιτσαντά για τη συµµετοχή τους 
στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – 
Ιταλία 2007-2013, έργο «Βiogaia» που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας 
την Πέµπτη 17/6/2013. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/666/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά και β) 
Αθανασίου Κιτσαντά για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «Βiogaia» που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 17/6/2013, καθώς και τη δαπάνη  
συνολικού ποσού € 250,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω 
υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό έργου 2012ΕΠ31880043 
και τίτλο: «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste 
management». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 43ο 

Έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του 
σε σεµινάριο µε θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου  όπως 
ισχύει σήµερα», που διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» στις 17 και 18-06-2013 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 53489/1992/05-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 54637/1924/07-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, 
Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή 
του πειθαρχικού ∆ικαίου  όπως ισχύει σήµερα», που διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΓΝΩΣΗ» στις 17 και 18-06-2013. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/667/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε 
θέµα: «Η ερµηνεία και η εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου όπως ισχύει σήµερα», που 
διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» στις 17 και 18-06-2013, καθώς και τη δαπάνη  
συνολικού ποσού € 700,00  για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής στο σεµινάριο και 
µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 0899 και 0711). 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Εκφράζουµε τη διαφωνία µας στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο συγκεκριµένο σεµινάριο που διοργανώνει ιδιωτική εταιρεία, µε θέµα την ερµηνεία και 
εφαρµογή του πειθαρχικού ∆ικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι αρµοδιότητα της 
δηµόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών της, µέσω των εκπαιδευτικών τους δοµών, να 
ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της σε ένα τόσο σοβαρό θέµα που τους 
αφορά άµεσα, και όχι να «µισθώνει» υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα για να το κάνουν.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 44ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE 
VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II», για τις 
∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής 
παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, του Ν. 3886/2010, 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 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 135 - 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54791/2325/07-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54805/1932/07-06-2013 στον φάκελο 6/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: « ….. Α) Την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού  προϋπολογισµού 65.000 € για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE 
TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II για 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop  για 
το έργο LA BOTTEGA II 2.Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία  στα 
Ιωάννινα. Β) Τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, µε τους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου των οποίων τα ονόµατα  είναι αποτέλεσµα της 
κλήρωσης (πρακτικού της 20-3-2013 της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού σύµφωνα µε το άρθρο 
26 του Ν. 4024/11).……». Στην εισήγηση επισυνάπτεται το σχέδιο της ∆ιακήρυξης της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το από 20-03-2013 Πρακτικό κλήρωσης των 
µελών της Επιτροπής για τον ανωτέρω διαγωνισµό 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/668/11-06-2013) 

Α.  Εγκρίνει τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε κριτήριο 
ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο 
LA BOTTEGA II», και για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας 
(1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει 
της αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, 
54791/2325/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας για τον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού / Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 20-03-2013 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας,  

2. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

3. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

2. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

3. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει στη σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
των ολίγων. Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του Προγράµµατος και των 
∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των αποτελεσµάτων του, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 20-03-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
για την επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, για 

τις ανάγκες λειτουργίας των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και άλλων Προγραµµάτων της Ε.Ε. 

 Σήµερα στις 20/03/2013 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11, για τα παρακάτω : 

α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LA BOTTEGA DELLE 
VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε το ακρωνύµιο LA BOTTEGA II  και 

β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MedLS: Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 
συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω 
επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Φούκη Σοφία, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 

γ. Βλάχου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Βασδέκης Ευστάθιος, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων-Γεωπονίας, 

β. Κιτσαράς Γεώργιος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 

γ. Χριστόπουλος Χρήστος, του κλάδου ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ. 

 Ιωάννινα, 20/03/2013 
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 45ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54500/2272/07-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54819/1933/07-06-2013-2013 
στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και 
οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή 
Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να 
Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για 
τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/669/11-06-2013) 

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

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ - 
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 KHI 7387 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 ΜΠΑΛΑΚΙΑ 
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ-
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 
ΡΑΒ∆ΟΥ (ΖΑΜΦΟΡ)-
ΤΑΚΑΚΙΑ 

150,00 184,5   

2 KHI 7387 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 100,00 123,00   

3 ME 91570 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-2 
Ε∆ΡΑΝΑ-2 ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑ∆ΙΩΝ 

176,00 216,48 
Σ.Β.Σ. ΖΟΥΚΗ 
Ο.Ε. 

4 ΜΕ 123702 ΓΚΡΕΗΙΝΤΕΡ 
2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ-2 ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ-ΙΜΑΝΤΕΣ 

538,00 661,74 
Σ.Β.Σ. ΖΟΥΚΗ 
Ο.Ε. 

5 ΜΕ121951 JCB 

1 ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ-2 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-2 ΣΕΤ 
ΣΤΕΓΑΝΑ-2 ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑ∆ΙΟΥ 

460,00 565,8 
Σ.Β.Σ. ΖΟΥΚΗ 
Ο.Ε. 

6 KY7357 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΠΑΜΠΡΙΖ 410,00 504,3   

7 ΚΗΟ 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΕΦΑΛΕΣ 
ΚΟΠΤΙΚΟΥ 

620,00 762,6   

8 ΜΕ 93718 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΖΑΝΤΕΣ-ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ-
ΣΧΟΙΝΙΑ-
ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ-
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 

723,00 889,29   

9 ΜΕ 123705 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 
ΡΕΛΕ-
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-
ΒΥΣΜΑΤΑ-ΚΟΛΛΗΣΗ 

680,00 836,4   

    ΣΥΝΟΛΟ   3.857,00 4.744,11   

 
� 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 
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και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 46ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και 
συντήρηση αρµών στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Ηγουµενίτσας», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54965/5236/10-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55084/1940/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένα: 1. αιτιολογική έκθεση 2. σχέδιο 1ου ΑΠΕ 3. επιµέτρηση εργασιών 4. 
υπολογισµός αναθεώρησης. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής: « …. Με την 
αρίθµ. 1/2/11-1-2-13 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας Η̟είρου εγκρίθηκε ο 1ος 
Α.Π.Ε. (µειωτικός) στο ̟οσό των 68.822,55 €, α̟ό το ο̟οίο 55.476,43 € για εργασίες, 0,00 € 
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για α̟ρόβλε̟τες δα̟άνες, 476,86 € για εκτιµώµενη δα̟άνη αναθεώρησης και 12.869,26 € 
για Φ.Π.Α. …. Λόγοι ̟ου ε̟έβαλαν τη σύνταξη του ̟αρόντος 2ου Α.Π.Ε. (υ̟έρβαση 
λόγω αναθεώρησης) : η κάλυψη της δα̟άνης της αναθεώρησης του έργου. …. στ) 
Υ̟έρβαση ̟ροτεινόµενου Α.Π.Ε. α̟ό τον ̟ροηγούµενο εγκεκριµένο Α.Π.Ε. 0,00 € 
̟οσοστό 0%. ζ)   Υ̟έρβαση λόγω αναθεώρησης 982,44 €. Για τους λόγους ̟ου 
αναφέρονται στην ̟αρ. Β1 της ̟αρούσας εισηγούµεθα την έγκριση του ̟αρόντος 2ου 
Α.Π.Ε. (υ̟έρβαση λόγω αναθεώρησης). …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/670/11-06-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επείγουσα αποκατάσταση αρµών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάµου και συντήρηση 
αρµών στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», αναδόχου 
Κων/νου Κωσταβασίλη, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 69.804,99 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση της δαπάνης του 1ο 
Α.Π.Ε. κατά € 982,44 που οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 τροποποίησης της αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την επωνυµία της πρατηριούχου καυσίµων, στην οποία έγινε 
ανάθεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), 
για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το αριθµ. 1/16-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το οποίο, ο διαγωνισµός απέβη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και Β) εγκρίθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) και άρθρο 2 παρ. 12 δ 
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του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην Πολυξένη Ταπραντζή, 
πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη 
αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 30-06-
2013 συνολικού ποσού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή 
διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας), καθώς και η υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω 
πρατηριούχο καυσίµων. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2147/10-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 55163/1944/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Με την αριθµ. 14/491/30-4-2013 
απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση στην Πολυξένη 
Ταπραντζή, πρατηριούχο καυσίµων, η προµήθεια  καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – 
βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για χρονικό διάστηµα 
µέχρι 30-06-2013. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση της ανωτέρω 
απόφασης ως προς την επωνυµία ήτοι Πολυξένη Ταπραντζή & ΣΙΑ ΕΕ µε ΑΦΜ. 
800491216 για το χρονικό διάστηµα από 14-05-2013 µέχρι 30-06-2013 σύµφωνα µε την 
από 14-5-2013 βεβαίωση του Επιµελητηρίου Άρτας που µας προσκόµισε η ανωτέρω 
πρατηριούχος.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/671/11-06-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, στην Πολυξένη Ταπραντζή, πρατηριούχο 
καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για 
την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 30-06-2013 συνολικού ποσού 
€ 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας), 
ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην επωνυµία της πρατηριούχου καυσίµων, η οποία 
διαµορφώνεται: Από «Πολυξένη Ταπραντζή», σε «Πολυξένη Ταπραντζή & Σία Ε.Ε.» και για το 
χρονικό διάστηµα από 14-05-2013 µέχρι την 30-06-2013. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 

Έγκριση µετακίνησης της Αρχοντίας Κολιού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή 
της σε ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που 
διοργανώνει το ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2147/10-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το 
αρ. πρωτ. 55163/1944/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Αρχοντίας Κολιού, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή της σε ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων» που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/672/11-06-2013) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αρχοντίας Κολιού, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που διοργανώνει το 
ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013, καθώς και τη δαπάνη  συνολικού ποσού € 250,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης και διαµονής της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο  

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2147/10-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55163/1944/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/673/11-06-2013) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε 
βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.0843 
Εκδόσεις –
εκτυπώσεις- 
βιβλιοδεσία 

700,00 

∆απάνη για βιβλιοδεσία του αρχείου 
του  Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης και  της Γραµµατείας 
της Π.Ε. Άρτας 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΜΠΟΤΣΙΩΛΗΣ 

072.1699 
Λοιπές 
Προµήθειες 

300,00 
∆απάνη για προµήθεια σφραγίδων 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας 

ΦΩΤΗΣ Μ.- 
ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε.  
και ΒΑΡΟΥΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 µετακίνησης της Αναστασίας Ναστούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για 
τη συµµετοχή της σε ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων» που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55063/2030/10-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 55088/1941/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Αναστασίας Ναστούλη, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που διοργανώνει το ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/674/11-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αναστασίας Ναστούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
ηµερίδα µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων» που διοργανώνει το 
ΙΝΕΠ, στις 12-06-2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 230,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης και διαµονής της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 0711). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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 2013, στο Ν. Πρέβεζας».     
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 13/421/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
του θέµατος, προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, 
ΚΑΕ 1643) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 28594/991/17-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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7. Την αριθµ. 15/555/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)  εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», 
σύµφωνα µε το οποίο οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες και Β) εγκρίθηκε η 
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της 
∆ιακήρυξης αυτού. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 54333/2014/10-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55300/1945/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέµατι διαγωνισµού και 
παρακαλούµε για τα εξής: 1. Για την έγκρισή του και την ανάδειξη οριστικού µειοδότη για την 
προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου KARATE with ZEON TECHNOLOGY 10 CS (µε 
δραστική ουσία lambda-cyhalothrin) της µειοδότριας εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε 
τιµή προσφοράς 25.316,90, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. 
2. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC. 3. Την 
έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο 
απέβη άγονος και ειδικότερα για την προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης, µε τροποποίση των όρων αυτού 
που αφορούν την δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω σκευάσµατος. 4. Έγκριση πληρωµής της 
δαπάνης δηµοσίευσης (Ε.Φ.: 295  ΚΑΕ: 1643) η οποία κατά την πληρωµή των αναδόχων θα 
παρακρατηθεί από τη συµβατική αµοιβή τους.». 

Στο Πρακτικό Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής:  

                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - I 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, 

του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε 
την αρ. πρωτ: 47864/1797/22-5-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - 

ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 

7/2013).  

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 07η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 

και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-

2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

(επαναληπτικού), σύµφωνα µε την αρ. 7/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 

47864/1797/22-5-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών 

δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας». Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

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

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

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
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Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια 
παρουσία των διαγωνιζοµένων προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 
ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ SYNGENTA HELLAS 

Α.Ε.Β.Ε. BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 
 Αριθµ: 18772 / 5-6-13 
Ποσού:  400,00  € 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ALPHA BANK 
 Αριθµ: GRZ083360/26-04-
13 
 Ποσού:  2.000,00  € 

ΤΡΑΠΕΖΑ  HSBC 
 Αριθµ:18773 / 5-6-13 
 
Ποσού:  1.600,00  € 

2 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

3 ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ, 
ΑΝΑΓΚ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Κατατέθηκαν Κατατέθηκαν 

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε 
 

Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι δύο 
συµµετέχοντες κατέθεσαν  τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και επιπλέον 
αυτών τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 του Π∆ 118/2007 (∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης). 

2. Τεχνικές προσφορές 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζοµένων προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης.  

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι : 

Α) Η προσφορά της εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., αφορά το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν µε δραστική ουσία Lambda – cyhalothrin 10,05% β/ο ή 9,43 β/β  και εµπορική 

ονοµασία KARATE with Zeon Technology 10CS. Τα στοιχεία και η τεχνική έκθεση είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω αναφερόµενης διακήρυξης. 

Β) Η προσφορά της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αφορά το προϊόν µε δραστική ουσία 

Dimethoate 40% β/ο και εµπορική ονοµασία  ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC  καθώς και το προϊόν 

µε δραστική ουσία Αlpha-cypermethrin 10% β/ο SC και εµπορική ονοµασία  FASTAC 

10 SC. Τα στοιχεία και οι τεχνικές εκθέσεις είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της ανωτέρω αναφερόµενης διακήρυξης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αποφάσισε να προβεί στην αποσφράγιση και των 

οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων. 

3. Οικονοµικές προσφορές 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ Τιµή ανά λίτρο  
(µε κρατήσεις, χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
(µε κρατήσεις, χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 
SYNGENTA HELLAS  

Α.Ε.Β.Ε. 

413 λίτρα εντοµοκτόνου  

KARATE with ZEON 
TECHNOLOGY 10 CS (µε 
δραστική ουσία  lambda-
cyhalothrin 10,05% β/ο)   

61,30€ 25.316,90 

919  λίτρα εντοµοκτόνου  

ΕΦΤΑΚΟΝ 40EC (µε 
δραστική ουσία: dimethoate, 
40 EC)  

6,70 € 6.157,30 € 

2 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
992  λίτρα  εντοµοκτόνου   

FASTAC 10SC µε δραστική 
ουσία alpha-cypermethrin 
10% β/ο SC 

25,90 € 25.692,80 € 

 

Από την αξιολόγηση των ανωτέρω υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών προκύπτουν 
τα εξής: 

1.  Ως προς την προµήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστική ουσία alpha-
cypermethrin  και  lambda-cyhalothrin  (CS), τα οποία ζητώνται εναλλακτικά από τη 
διακήρυξη, µειοδότρια εταιρεία αναδεικνύεται η SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή 
προσφοράς 25.316,90€, χωρίς ΦΠΑ, για την προµήθεια 413 λίτρων εντοµοκτόνου KARATE 
with ZEON TECHNOLOGY 10 CS (µε δραστική ουσία  lambda-cyhalothrin 10,05% β/ο), 
έναντι της αντίστοιχης προσφοράς της εταιρείας  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ποσού 25.692,80 €, 

χωρίς ΦΠΑ, για την προµήθεια 992  λίτρων  εντοµοκτόνου FASTAC 10SC µε δραστική 
ουσία alpha-cypermethrin 10% β/ο SC. 

2.  Ως προς την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC , υποβλήθηκε µόνο µία οικονοµική προσφορά από την εταιρεία BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., µε τιµή 6,70 € ανά λίτρο χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω προσφερόµενη τιµή, 
είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη οριζόµενη στην αρ. 2684/29548/08-03-2013 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η συνολική τιµή του 
προϊόντος 6.157,30 υπερβαίνει την ανώτερη τιµή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
διακήρυξης (Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση) και ως εκ τούτου παραβιάζεται ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 13 παρ. 5 όρος της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ελήφθησαν υπόψη: 

• Το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της αρ. 7/2013 διακήρυξης (Αντικείµενο της προµήθειας), στο 
οποίο αναφέρονται οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. 

• Το άρθρο 3 παρ. Ι της αρ. 7/2013  διακήρυξης (Προϋπολογισµός-χρηµατοδότηση), 
στο οποίο αναφέρεται η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά είδος, για την υλοποίηση της 
προµήθειας. 

• Την µε αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το 
πρόγραµµα 2013». 
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• Το άρθρο 13 παρ.5 της αρ. 7/2013 διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο «οι 
προσφερόµενες τιµές ανά λίτρο σκευάσµατος, δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες από 
τις οριζόµενες στην αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προσφορές που δεν τηρούν τον εν λόγω όρο 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες». 

• Οι διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007.  
• Το γεγονός ότι κατατέθηκαν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα φάση του 

διαγωνισµού, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Η  επιτροπή εισηγείται: 

Α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού 
µειοδότη για την προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου KARATE with ZEON 
TECHNOLOGY 10 CS (µε δραστική ουσία lambda-cyhalothrin) της µειοδότριας εταιρείας 
SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή προσφοράς 25.316,90, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την 
έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. 

 Β. Την απόρριψη ως απαράδεκτης της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε., για την προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC. 

Γ. Την επανάληψη του διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και 
ειδικότερα για την προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC , µε τροποποίση των όρων αυτού που αφορούν την δαπάνη για την 
προµήθεια του εν λόγω σκευάσµατος. 

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

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

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/675/11-06-2013) 

Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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 
2013, στο Ν. Πρέβεζας» προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ),  

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, των φακέλων των τεχνικών προσφορών, καθώς και των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, ήτοι των εταιρειών: 1)  SYNGENTA HELLAS  
Α.Ε.Β.Ε. και 2) BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. και οµόφωνα εισηγείται: Α) Την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος 
εντοµοκτόνου KARATE with ZEON TECHNOLOGY 10 CS (µε δραστική ουσία lambda-cyhalothrin) της 
µειοδότριας εταιρείας SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., µε τιµή προσφοράς 25.316,90, χωρίς ΦΠΑ, 
καθώς και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. Β) Την απόρριψη ως απαράδεκτης της 
οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., για την προµήθεια του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC και Γ) Την επανάληψη του 
διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την προµήθεια του 
σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC, µε τροποποίηση των όρων αυτού 
που αφορούν την δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω σκευάσµατος. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 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 2013, στο Ν. Πρέβεζας», 

Α. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανωτέρω διαγωνισµού, για το σκέλος αυτού που αφορά στην 
προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου KARATE with ZEON TECHNOLOGY 10 CS (µε 
δραστική ουσία lambda-cyhalothrin), στην εταιρεία µε την επωνυµία SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., η 
οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά ήταν 
πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει, όπως προβλέπονταν από τη σχετική 
διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά, µε ποσό  € 25.316,90 χωρίς ΦΠΑ είναι η οικονοµικότερη και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία SYNGENTA 
HELLAS Α.Ε.Β.Ε., για την προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου KARATE with ZEON 
TECHNOLOGY 10 CS (µε δραστική ουσία lambda-cyhalothrin), µε τιµή προσφοράς € 25.316,90 χωρίς 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643). 

Β. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την οικονοµική προσφορά της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., για την 
προµήθεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC, µε 
προσφερόµενη τιµή € 6,70 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η εν λόγω προσφερόµενη τιµή, είναι 
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη οριζόµενη στην αρ. 2684/29548/08-03-2013 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η συνολική τιµή του προϊόντος, υπερβαίνει την ανώτερη τιµή 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης του διαγωνισµού (Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση) 
και ως εκ τούτου παραβιάζεται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 13 παρ. 5 όρος της διακήρυξης αυτού. 

Εγκρίνει την επανάληψη, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια 
εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», κατά το µέρος αυτού για το οποίο 
απέβη άγονος και ειδικότερα για την προµήθεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) και µε τροποποίηση των όρων αυτού, που αφορούν στη 
δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω σκευάσµατος. 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
54333/2014/10-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και  

Εγκρίνει την πληρωµή της δαπάνης δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643), η οποία κατά την πληρωµή των αναδόχων θα παρακρατηθεί από τη 
συµβατική αµοιβή τους. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας 
για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 48909/1832/10-
06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55303/1946/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ και την 
έγκριση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, 
καθώς και την έγκριση διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον 
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προϋπολογισµό της διακήρυξης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας (Ε.Φ.:071 -ΚΑΕ: 9459). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, επανέφεραν προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα που 
είχε κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να υπάρξει 
δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που έχουν µέχρι 
σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση 
κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/676/11-06-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: 
«Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ (€ 75.609,76 πλέον ΦΠΑ € 17.390,24), σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου, 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. 48909/1832/10-06-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Καθαρισµός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α Ελληνικού (υποέργο:  
Περιβαλλοντική παρακολούθηση)», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ.        
  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 55197/5271/10-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55389/1948/10-06-2013 στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος 
(Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισµός µελέτης, Τιµολόγιο µελέτης, ανάλυση Τιµολογίου), 
όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 22617/2164/29-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς 
και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω ανωτέρας βίας και 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 160 - 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/677/11-06-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισµός και διαχείριση στερεών αποβλήτων από Χ.Υ.Τ.Α 
Ελληνικού (υποέργο: Περιβαλλοντική παρακολούθηση)», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ,  

που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (2012ΕΠ03000011), βάσει 
της µελέτης και των συµβατικών τευχών που συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 
τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 22617/2164/29-03-2013 
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», η οποία διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 1% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι µε ποσό € 
19.800,00 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 
του Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 
παρ. 7 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
5 του Ν. 4071/2012, και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος µε το εξής 
σκεπτικό: «∆εν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε άλλη µια τµηµατική και αποσπασµατική – και 
µάλιστα µε απευθείας ανάθεση – παρέµβαση στον ίδιο χώρο και για το ίδιο αντικείµενο.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση 
του έργου, επισηµαίνοντας επιπλέον τη συνολική θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ» για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε στη 
σχετική αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ., ως εξής: «Για µας η δηµιουργία και 
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των 
αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση 
- κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί 
η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του 
Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί 
κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το 
κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να 
την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και 
αντιστέκονται στην κατασκευή του.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα 
(11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 04-06-2013 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
85.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/471/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 37270/705/19-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21974/427/08-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Το αριθµ. πρωτ. 55599/1024/11-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55749/1962/11-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
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δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 04-06-2013 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  «….Κατόπιν η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας 
από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των 
διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το 
άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς 
των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται 
δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα 
πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της 
υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση 
κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν 
υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
παρόντος πρακτικού η Ε.∆. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας» µειοδότης είναι η εταιρία 
Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική  Ο.Ε. µε έκπτωση 49 %  µε προσφερόµενο ποσό 43.350,00 (µε Φ.Π.Α.). 
Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά της Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε. συµφέρουσα και εισηγείται την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτήν....» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/678/11-06-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 04-06-2013 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι-Πέρδικα του ∆ήµου Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
85.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.» µε έκπτωση 49% µε 
προσφερόµενο ποσό € 43.350,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του 
µειοδότη (49%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 51394/1893/10-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
55465/1950/10-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, οι οποίες εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Π. 
Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής 
υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7



 - 165 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/679/11-06-2013) 

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

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
- ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0899 338,25 
∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών των 
υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας  

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

2 072 1211 100,00 

∆απάνη για αγορά φαρµάκων και 
φαρµακευτικού υλικού για τη ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Κατσάβαρος Χ. 

3 072 1329 300,00 
∆απάνη για αγορά µπαταριών UPS για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

4 072 1329 538,74 
∆απάνη για αγορά ανταλλακτικών για 
επισκευή 2 φωτοτυπικών µηχανηµάτων της 
∆/θµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 

Χαρίσης 
Θεόδωρος 

5 072 1329 196,80 
∆απάνη για αγορά ανταλλακτικών για 
επισκευή 3 φωτοτυπικών µηχανηµάτων της 
∆/θµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 

Χαρίσης 
Θεόδωρος 

6 072 1329 450,18 

∆απάνη για αγορά ανταλλακτικών για 
επισκευή 2 φωτοτυπικών µηχανηµάτων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Χαρίσης 
Θεόδωρος 

7 291 1121 80,00 

∆απάνη για ανανέωση συνδροµής του 
περιοδικού Γεωργία - Κτηνοτροφία για τη 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Αγρότυπος ΑΕ 

8 291 0869 85,00 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης 2 πολυµηχανηµάτων και 1 
εκτυπωτή ηλεκτρονικών υπολογιστών των 
υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας 

Παπαδιώτης - 
Πεϊνίρης 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.088,97   

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54744/1928/07-06-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας 
Στέφανος 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 αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την εκτέλεση έργων σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη 
µελετών (πλην τεχνικών)» του Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε,  σε βάρος των πιστώσεων του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην 
τεχνικών)» προϋπολογισµού & πίστωσης € 60.000,00 του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, την εκτέλεση, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, των έργων: 1. «Προµελέτη Σκοπιµότητας για αξιοποίηση του 
κτιριακού συγκροτήµατος “∆ΟΜΠΟΛΗ”», προϋπολογισµού και πίστωσης € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ και 2. «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού 
σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος “ELENA”»,  προϋπολογισµού και πίστωσης € 
15.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 10-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 56016/1967/11-06-2013 στον φάκελο 7/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….. Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου 2013, µε την αριθµ. 5/11/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
εγκρίθηκε το έργο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)» µε προϋπολογισµό και πίστωση 
60.000,00 € προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες που στην σύνταξη µελετών οι οποίες 
δεν είναι τεχνικής φύσεων. Με την αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση των κάτωθι έργων :1. «Προµελέτη Σκοπιµότητας για 
αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος «∆ΟΜΠΟΛΗ», προϋπολογισµού και πίστωσης 
20.000 €. 2. «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού 
σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος ELENA»,  προϋπολογισµού και πίστωσης 15.000 
€. σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου. Καθότι τα έργα αυτά δεν είναι τεχνικής φύσεως προτείνουµε όπως εκτελεσθούν 
µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού…..». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, δήλωσαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στη 
συζήτηση και λήψη της αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/680/11-06-2013) 

Τροποποιεί την αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
την εκτέλεση, σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)», 
προϋπολογισµού & πίστωσης € 60.000,00 του Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2013, των έργων: 1) «Προµελέτη Σκοπιµότητας για αξιοποίηση του κτιριακού 
συγκροτήµατος “∆ΟΜΠΟΛΗ”», προϋπολογισµού και πίστωσης € 20.000,00 µε ΦΠΑ και 2) 
«Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο 
του προγράµµατος “ELENA”»,  προϋπολογισµού και πίστωσης € 15.000,00 µε ΦΠΑ,  

ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην εκτέλεση των ανωτέρω έργων, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επειδή τα ανωτέρω έργα δεν είναι 
τεχνικής φύσεως,  

Εγκρίνει την εκτέλεσή τους, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό 
ότι απουσίαζε από την 15η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στην οποία λήφθηκε η 
σχετική, αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση. 
.....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΖ27Λ9-ΛΚ7


