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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/21-06-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός 
Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 
Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 
Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

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. 59111/2100/19-06-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. 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. 
59111/2100/19-06-2013 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).    

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά, 
Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος, επανέφεραν το θέµα το µεγάλου όγκου των 
θεµάτων της ηµερήσια διάταξης, ο οποίος αποβαίνει σε βάρος της ουσιαστικής συζήτησής 
τους. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Α’ τρίµηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

2. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έτος 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Βασιλείου Παππά, 
µέχρι την 31-08-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», 
αναδόχου εταιρείας «Σιαµίδη Ιωάννη & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-08-2013. 

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης-αντιστήριξης τµήµατος κεντρικής διώρυγας  2∆  πεδιάδας  Αχέροντα», 
προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ.  

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας - 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.   

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση συνδετήριων οδών µε 
εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.   

10. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί 
της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.   

11. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης 
γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
∆.∆. Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι 
την 31-12-2013.  

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013. 

14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισµού  
€ 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο 
(Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 
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16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς 
Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – 
Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» από την 
εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου», για την εκτέλεση του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο 
για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων». 

19. Έγκριση του από 07-02-2013 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών, το οποίο υπέχει θέση 
συµπληρωµατικής σύµβασης, για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη 
καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του ∆ηµοτικού ∆άσους Ηλιοχωρίου ∆ήµου 
Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη. 

20. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοιν/ξίας Τάση Γεωργίου - Βασιλείου 
Χριστιά. 

21. Έγκριση δαπάνης για τη διάθεση µέσων διάσωσης, για τον εντοπισµό αγνοούµενου 
ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

22. Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε επιστασία µε 
προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, γέφυρας µπέλεϋ στο Σούλι του ∆ήµου Σουλίου, του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

24. Έγκριση του αριθµ. 5/14-06-2013 Πρακτικού (Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 
προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

25. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη 
µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος ELENA»,  
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Έγκριση προµήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισµού, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ 
της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

27. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών 
«Νοµοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας 
και Πρέβεζας. 

28. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή δικαστικής δαπάνης, βάσει των αριθµ. 1732/2012 και 
4841/2012 Αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

29. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και διαµονής του Προέδρου 
της Επιτροπής Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

30. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) «Συντήρηση 
& συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», β) «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο 
Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», γ) «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. 
Ιωαννίνων-Κακαβιάς» και δ) «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. 
Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ έκαστο, και 
συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των διαγωνισµών. 

31. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, δεµάτων 
κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-
07-2013 έως 30-06-2014. 
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32. Έγκριση συνέκδοσης µε την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας 
έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

34. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας  
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης. 

35. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα 
– Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

38. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 11-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού 
Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», 
αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, Ε∆Ε, µέχρι την 31-10-2013. 

40. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος 
στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη – 
Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια Ε∆Ε, µέχρι την 31-07-2013. 

41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, 
Εµπειροτέχνη, µέχρι την 31-07-2013.  

42. Έγκριση των Πρακτικών Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-06-
2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 
3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

43. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 132ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 30-06-2013 στην Π.Ε. Άρτας. 

44. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση σχετικών δαπανών. 

45. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης  
(εκσκαφέας, φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα) για την για την αντιµετώπιση 
έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός) από 13-
03-2013, από έντονα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
1039/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/13-03-13 (Α∆Α: ΒΕ∆Σ7Λ9-65Α) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας. 

46. Έγκριση µετακίνησης του Οικονόµου Γρηγορίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση 
του προγράµµατος επιµόρφωσης των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών για τη διενέργεια των 
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Επισκοπήσεων του έτους 2013, που θα πραγµατοποιηθεί  την 20η  Ιουνίου 2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

47. Τροποποίηση – ανάκληση της αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία ακυρώθηκε εν µέρει, µε την αριθµ. 5/1/03-06-2013 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 30-04-2013 
προσφυγή του Λιάνου Αναστάσιου, σχετικά µε την συµµετοχή του στη δηµοπρασία που 
διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

48. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που 
εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 44997/1896/15-05-2012 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 15/551/21-05-2013 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

49. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου 
από την Εγνατία Οδό, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της 
αριθµ. 44991/1895/15-05-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
της αριθµ. 15/552/21-05-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

50. Έγκριση του Πρακτικού 2/13-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για 
υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

51. Έγκριση του Πρακτικού 1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας 
έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

52. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, 
GREECE-ITALY 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

53. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στον Τσάγκα Ηλία του Στέφανου 
που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για την 
µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 5104  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  

54. Έγκριση παράτασης απόδοσης του 196/2013 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

55. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας.  

56. Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και 
υποδηµάτων ενός (1) οδηγού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013. 

57. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος, κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

58. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-06-2013 επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. Θεόδωροι-
Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

59. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου 
Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 µε ΦΠΑ. 

60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατεπείγουσες εργασίες 
αντικατάστασης τµήµατος σωληνώσεων και ενός τριφασικού κυκλοφορητή στην 
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 4.350,00 
µε ΦΠΑ. 

61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσα προµήθεια και 
εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοµατισµών του ανελκυστήρα της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 3.260,00 µε ΦΠΑ. 

62. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες µεταφοράς  
τοποθέτησης κατακορύφωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο ενός σιδηροϊστού οδικού 
φωτισµού», προϋπολογισµού € 1.100,00 µε ΦΠΑ. 

63. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-08-2013. 

64. Έγκριση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα 
Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, µε αυτεπιστασία σύµφωνα τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας. 

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

66. Έγκριση των αποτελεσµάτων 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. 

67. Έγκριση µετακίνησης µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου 
Ιωάννου, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

68. Έγκριση µετακίνησης του Τσαπάρα Αλέξιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα από 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013 του Ε.Κ.∆.∆., µε θέµα «Σχεδιασµός και 
εφαρµογή ελέγχων στα γεωργικά φάρµακα» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

69. Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 20 
Ιουνίου 2013 µε θέµα «Μεθοδολογίες συστηµατικών επισκοπήσεων των επιβλαβών 
οργανισµών καραντίνας» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

70. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-06-2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

71. Έγκριση µετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε Ιωαννίνων, Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου αποσπασµένης στο Π.Τ.Α. Ηπείρου 
Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ιωαννίνων και της Ρεγγίνας Ντούβαλη, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, για τη συµµετοχή τους στο 2ου Project 
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Meeting που διοργανώνεται στις 26 και 27 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο του έργου «Adriatic 
Route for Thematic Tourism» µε ακρωνύµιο «ADRIATIC-ROUTE» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

72. Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη», 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε ΦΠΑ. 

73. Κατάρτιση και έγκριση των της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

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

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής 
οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»,  
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ.  

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής 
οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νοµού Αιτωλοακαρνανίας», 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της επαρχιακής οδού 
Άρτας – Καρδίτσας στις θέσεις: µετά τη γέφυρα Άνω Καλεντίνης, Κρανιές, πριν τον οικισµό 
Μηλιανών και πριν τον οικισµό Πηγών», προϋπολογισµού € 130.000,00 µε ΦΠΑ.  

5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση 
φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας 
Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 

6. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 11-06-
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Α’ τρίµηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2013. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58393/4668/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
58774/2086/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, της αριθµ. 40038/9-9-2011 απόφασης 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισµού των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του 
άρθρου 4, παρ.5 του Π.∆. 113/2010 και  του αριθµ. 2/92055/0026/20-12-12 έγγραφου του Γεν. 
Λογιστηρίου του Κράτους «Περί ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης» υποβάλλει την έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ 
τρίµηνο του 2013, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που 
ορίζει η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες. Στην εισήγηση  επισυνάπτονται 
οι πίνακες των αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα εκτέλεσης 
Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων, µε τις εξής παρατηρήσεις:  

«… Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: 
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• Στην στήλη Προϋπολογισµός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013, 

• Στην στήλη ∆εσµευθέντα περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 «ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).  

• Στην στήλη Τιµολογηθέντα περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) για τις 
οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωµής το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και έχουν κατατεθεί τα 
δικαιολογητικά στην υπηρεσία, 

• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 
ενταλµατοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, 

• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες οι 
Ταµειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή κατά το χρονικό διάστηµα 1/01/2013 έως 
31/03/2013 …». 

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της έκθεσης 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου για το 
Α’ τρίµηνο έτους 2013, όπως υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/681/21-06-2013) 

− Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίµηνο έτους 2013, ως η εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος αυτής, και  

− Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρ. 268 παρ. 10 του Ν. 
3852/2010. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, οι οποίοι καταψηφίζουν την Έκθεση, 
σηµειώνοντας τα εξής: «Παρότι το έτος 2013 φαίνεται ο προϋπολογισµός να κινείται πιο κοντά στην 
πραγµατικότητα από τους προηγούµενους, παρόλ΄ αυτά και η Α’ τριµηνιαία έκθεση, δείχνει ότι 
εξακολουθεί να κινείται µε την ίδια λογική και τα ίδια χαρακτηριστικά της λειτουργίας της 
Περιφερειακής Αρχής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του θέµατος, η 
οποία έχει ως εξής: «Και µε την παρούσα Έκθεση για το Α’ τρίµηνο έτους 2013, επιβεβαιώνεται από 
τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 2013, ότι είχε δίκιο η παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που υποστήριζε ότι βρισκόµαστε σε τροχιά «ελεγχόµενης» πτώχευσης 
για τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις και πιο ειδικά για τις λαϊκές ανάγκες. Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων, ο προϋπολογισµός του 2013 θα εκτελεσθεί κατά 50%. Έχει µεγάλες ευθύνες η 
πλειοψηφία, γιατί υπηρετεί πιστά αυτή την πολιτική. Επίσης η µείζονα αντιπολίτευση, η παράταξη 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», γιατί συµπλέει στρατηγικά, σε κρίσιµα και κορυφαία ζητήµατα. 

.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ A΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 
• Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 
• Της αρίθµ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισµού των 

στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού των 
∆ήµων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β), 

• Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10, 
• Του αρίθ.: 2/92055/0026/20-12-12 έγγραφου του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους «περί 

ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης» 
σας  υποβάλλουµε έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 
Περιφέρειας Ηπείρου για το A΄ τρίµηνο του 2013. 
  Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που ορίζει η 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ   
Περίοδος 1/01/2013 έως 31/03/2013 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
62.986.378,00 7.117.149,07 0,11 7.117.149,07 0,11 1 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Περίοδος 1/01/2013  έως 31/03/2013 

Πρ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

67.355.492,04 38.259.512,31 1,76 4.346.237,93 0,06 6.951.834,23 6.836.199,24 0,10 1,57 

 
Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: 
• Στην στήλη Προϋπολογισµός αναφέρεται το ποσό του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού της 

Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2013, 
• Στην στήλη ∆εσµευθέντα περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 
«ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»).  

• Στην στήλη Τιµολογηθέντα περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία 
κωδικού) για τις οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωµής το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και 
έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, 

• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες 
έχουν ενταλµατοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, 

• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις 
οποίες οι Ταµειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή κατά το χρονικό διάστηµα 
1/01/2013 έως 31/03/2013. 
                                                                                                Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                                   ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
        
        

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    Περίοδος 1/1/2013 έως 31/3/2013 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

    1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0000 Επιχορηγήσεις 14.424.500,00 2.044.021,33 0,14 2.044.021,33 0,14 1,00 

1000 
Φόροι, Τέλη και ∆ικαιώµατα 
υπέρ ν.π.δ.δ. 21.710.811,00 2.102.887,73 0,10 2.102.887,73 0,10 1,00 

2000 Ασφαλιστικές εισφορές             

3000 
Έσοδα από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα 64.739,00 4.122,95 0,06 4.122,95 0,06 1,00 

4000 

Προσαυξήσεις, πρόστιµα, 
χρηµατικές ποινές & 
παράβολα 432.000,00 26.299,97 0,06 26.299,97 0,06 1,00 

5000 Λοιπά έσοδα 6.200,00 957,52 0,15 957,52 0,15 1,00 

6000 Έκτακτα έσοδα 10.000,00 2.839.949,35 283,99 2.839.949,35 283,99 1,00 

7000 Έσοδα από ∆άνεια             

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη             

9000 
Έσοδα από επιχορηγήσεις 
κ.λπ. Για επενδύσεις 26.338.128,00 98.910,22 0,00 98.910,22 0,00 1,00 

  Σύνολα εσόδων 62.986.378,00 7.117.149,07 0,11 7.117.149,07 0,11 1,00 
        
        
        
     Ιωάννινα 18/6/2013 
        
      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
        
        
        
     ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ          

           

           

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 
           

       Περίοδος 1/1/2013 έως 31/3/2013 

K.A. 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

    1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

0000 
Πληρωµές για 
υπηρεσίες 18.377.800,00 15.446.241,22 1,19 2.178.863,23 0,12 2.057.710,36 2.011.581,81 0,11 0,92 

1000 

Προµήθειες 
αγαθών & 
κεφαλαιακού 
εξοπλισµού 1.731.800,00 1.003.783,12 1,73 244.293,34 0,14 240.541,40 235.894,27 0,14 0,97 

2000 
Πληρωµές 
µεταβιβαστικές 2.437.600,00 1.116.019,69 2,18 612.734,03 0,25 574.980,06 510.121,45 0,21 0,83 

3000 

Πληρωµές που 
αντικρίζ.από 
πραγµατοπ. έσοδα  4.000,00 1.870,00 2,14 1.603,00 0,40 1.603,00 1.603,00 0,40 1,00 

5000 

∆απάνες που δεν 
εντάσσονται σε 
άλλες κατηγορίες 651.000,00 169.299,95 3,85 38.388,62 0,06 20.329,53 20.329,53 0,03 0,53 

6000 

Κίνηση κεφαλαίων 
(από κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 200.000,00 200.000,00 1,00 30.145,52 0,15 30.145,52 30.145,52 0,15 1,00 

7000 

Απαλλοτριώσεις, 
αγορές, ανεγέρσεις 
κ.λπ.                   

9000 

Πληρωµές για 
επενδύσεις (από 
Κώδικα ν.π.δ.δ.) 43.903.292,04 20.322.298,33 2,16 1.240.210,19 0,03 4.026.524,36 4.026.524,36 0,09 3,25 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00                 

  Σύνολα δαπανών 67.355.492,04 38.259.512,31 1,76 4.346.237,93 0,06 6.951.834,23 6.836.199,94 0,10 1,57 

           

           

        Ιωάννινα 18/6/2013 

           

        
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

           

           

           

        
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 του σχεδίου της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έτος 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικονοµικού έτους 2013. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59057/4711/19-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αριθµ. πρωτ. 59075/2099/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 2η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων - 
Εξόδων Οικ. Έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαµβάνεται στον 
επισυναπτόµενο φάκελο (µε τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των  Π.Ε.). 
Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«….. Έχοντας υπόψη: 
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1. Τον Ν.4089/2012(ΦΕΚ 206/26-10-12 τ΄Α΄, άρθρο 9 (Εγγραφή πιστώσεων Μεταφοράς 
Μαθητών για το χρον. διάστηµα Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2013) 

2. Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013. τ΄Α΄ «Ασφάλιση Αιρετών ΟΤΑ α & β 
βαθµίδας», άρθρο 51, 

3. Την αρίθ.: 2/55105/11-6-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την µεταφορά 
πιστώσεων στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  οφειλόµενων αποζηµιώσεων έτους 2012-
Πρόσθετα Τέλη, 

4. Την ανάγκη αυξοµείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιµετώπιση διαφόρων 
δαπανών, 

5. Τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, 
Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, 

εισηγούµεθα την 2η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. 
Έτους 2013. 

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

61.031.913,94 232.800,00 4.026.725,00 700.000,00 64.591.438,94 
 
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
     

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
85.857.063,93 275.312,00 4.997.495,60 1.713.282,60 89.416.588,93 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξοµειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική 
∆ιαµόρφωση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής: 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν:                 64.591.438,94 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν:                 89.416.588,93 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                 24.825.149,99 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του 
σχεδίου της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2013, όπως υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν τα εξής: «Συµφωνούµε ως προς τη συγκεκριµένη 
τροποποίηση του προϋπολογισµού, διατηρούµε όµως τις επιφυλάξεις µας, ως προς το 
ύψος του προϋπολογισµού και τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώθηκε, παρότι είναι πιο 
κοντά στην πραγµατικότητα από τους προηγούµενους, όπως έχουµε επισηµάνει και σε 
σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συµβουλίου». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/682/21-062013) 

− Καταρτίζει το σχέδιο της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2013, ως η αριθµ. πρωτ. 59057/4711/19-06-2013 
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 7), µε τον 
επισυναπτόµενο σ’ αυτή φάκελο, µε τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας και  
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− Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την 
ψήφισή του.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, Περιφερειακός Σύµβουλος της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» σηµειώνοντας ότι οι προτεινόµενες 
αλλαγές για την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 2013, δεν αναιρούν την 
τοποθέτησή του στην αριθµ. 35/1414/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το έτος 2013, η οποία είχε ως εξής: «Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός της Περιφέρειας 
για το 2013, έχει άµεση σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό, που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση και εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο 
πλαίσιο δηµοσιονοµικής στήριξης. Από τα δύο χρόνια εφαρµογής του «Καλλικράτη», έχει 
γίνει φανερό ότι είναι το όχηµα για το πέρασµα της στρατηγικής του Κεφαλαίου, σε βάρος 
των λαϊκών στρωµάτων. Έχουν τεράστιες ευθύνες, η σηµερινή πλειοψηφία, αλλά και η 
αξιωµατική αντιπολίτευση, γιατί βάζουν «πλάτη» στην εφαρµογή της πολιτικής πτώχευσης 
των εργαζοµένων, των µικρών επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων, των µικροαγροτών και 
της νεολαίας. Συµµετέχουν και µε τον προτεινόµενο προϋπολογισµό, στον πόλεµο που έχει 
εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος του λαού. Με τον προϋπολογισµός του 2013 στο 50% 
από τα προηγούµενα χρόνια, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις και η στρατηγική της Ε.Ε. και 
της κυβέρνησης για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια) στον 
αθλητισµό και πολιτισµό, για ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την εµπορευµατοποίηση 
υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής 
δράσης των µονοπωλιακών οµίλων. Οι πόροι των προγραµµάτων ∆.Ε. και των 
υπουργείων είναι παγωµένοι, συνεχώς µειούµενοι και µη αποδιδόµενοι. Τα περισσότερα 
έργα, παίρνουν συνεχώς παρατάσεις, µε αύξηση των προϋπολογισµών τους. Μπαίνουν 
πλέον στο περιθώριο οι λαϊκές ανάγκες σε Υπηρεσίες, υποδοµές και έργα που 
ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής µας.». 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Βασιλείου 
Παππά, 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», 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. 52941/5027/14-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57704/2040/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται ο ανάδοχος στην  
από 04/06/2013 αίτησή του  για την χορήγηση της παρούσας παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών. Ο  ανάδοχος στην από 04-06-2013 αίτησή του αιτείται 75 
ηµέρες  παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών ήτοι µέχρι 31/08/2013 µε 
αναθεώρηση  για τους βάσιµους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. 2.Απόψεις της ∆/νουσας 
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Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών. Η µη ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι 
υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχουν απαιτηθεί  
νέες εργασίες, οι οποίες απαιτούν πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση και τις δοκιµές 
τους. …  ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας εισηγείται την χορήγηση 75 
ηµερών  παράταση προθεσµία   περαίωσης του έργου ήτοι  µέχρι την 31-08-2013 µε 
αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/683/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Βασιλείου Παππά, µέχρι 
την 31-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε την 
εκτέλεση του έργου αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», 
αναδόχου εταιρείας «Σιαµίδη Ιωάννη & Σία Ε.Ε.», 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», 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. 43168/4054/17-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58314/2063/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 10-05-2013 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας µέχρι την 31-08-2013, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούσαν στην περιοχή του έργου. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι οι υπολειπόµενες 
εργασίες είναι 35% του συνόλου και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/684/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», 
αναδόχου εταιρείας «Σιαµίδη Ιωάννη & Σία Ε.Ε.», 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες αποκατάστασης-αντιστήριξης τµήµατος κεντρικής διώρυγας  2∆  πεδιάδας  
Αχέροντα», προϋπολογισµού € 24.600,00 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, 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56607/5392/13-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57417/2036/14-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα συµβατικά τεύχη του έργου του θέµατος, 
όπως συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και 
εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 47229/4420/30-05-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., καθώς 
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και εισήγηση για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, λόγω ανωτέρας βίας και 
κατεπείγοντος. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « …. 
Παίρνοντας δε υπόψη και: 1. Το γεγονός ότι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του 
έργου –ΤΟΕΒ Αχέροντα Ν. Πρέβεζας– µε το αρ. πρωτ 125/11-3-2013 έγγραφο του 
επισήµανε τον κίνδυνο καταστροφής τµήµατος  κεντρικής διώρυγας από γινόµενες 
κατολισθήσεις και ζήτησε την συνδροµή της Περιφέρειας για την άµεση αποκατάσταση 
της . 2. Το γεγονός ότι  είναι άµεση η ανάγκη λήψης µέτρων αντιστήριξης του εδάφους 
εδρασης της διώρυγας- στην ευρύτερη περιοχή της οποίας υπάρχει ενεργό µέτωπο 
κατολισθήσεων- προς αποτροπή του κινδύνου καθίζησης και πρόκλησης ρωγµών που θα 
έχει ως αποτέλεσµα  την διακοπή της λειτουργίας της, µε δυσµενείς επιπτώσεις στην 
άρδευση 20.000 στρεµµάτων καλλιεργηµένων εκτάσεων της περιοχής  και την πρόκληση 
ζηµιών στον ευρισκόµενο κατωθεν αυτής οικισµό. 3. Το γεγονός ότι υπάρχει έκτακτη και 
κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λογω  εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα ώστε κατά την διανυόµενη αρδευτική περίοδο  να 
εξασφαλιστεί η λειτουργία της διώρυγας προς άρδευση της περιοχής. 4. Το γεγονός ότι 
λόγω της φύσεως του εδάφους –ασταθή - και το είδος των εργασιών –σωληνοπάσσαλοι 
,ενθέµατα, κλπ- απαιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισµός και εµπειρία σε εκτέλεση 
αναλόγων  έργων. 5. Την από 30-5-2013 συνταχθείσα µελέτη του έργου προϋπολογισµού  
24.600,00 € µε Φ.Π.Α. που εγκρίθηκε µε την απόφαση 47229/30-5-2013 ∆.Τ.Ε/Π. 
Ηπείρου. 6. Την µε αριθ. 47131/2020/21-5-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου  
έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού  24.600,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και τιτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια  Ηπείρου έτους  2013» Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 1. Την 
έγκριση των συµβατικών τευχών της µελέτης µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης-
αντιστήριξης τµήµατος κεντρικής διώρυγας 2∆ πεδιάδας Αχέροντα», προϋπολογισµού  
24.600,00 € µε Φ.Π.Α., 2. Την  έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « 
Εργασίες αποκατάστασης-αντιστήριξης τµήµατος κεντρικής διώρυγας 2∆ πεδιάδας 
Αχέροντα», προπολογισµου 24.600 € µε Φ.Π.Α., στην εργοληπτική επιχείρηση « 
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το 
απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο -αρ.ΜΕΕΠ 19871 στην 1η ταξη Ο∆Ο- είναι δε 
εγκατεστηµένος στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου,  µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 2% επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας και ποσό 
σύµβασης 19.600 € πλέον ΦΠΑ  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 ….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «Η θέση µας για τις απευθείας αναθέσεις έργων 
είναι δεδοµένη και έχει εκφρασθεί σε πολλές αποφάσεις της Ο.Ε. Επί του συγκεκριµένου 
θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και του "επείγοντος" του 
έργου και επαναφέρουµε τις θέσεις µας σχετικά µε την αντιµετώπιση συνολικά και 
ολοκληρωµένα –και όχι µε αποσπασµατικές παρεµβάσεις– των συνεχιζόµενων και 
πολλών προβληµάτων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/685/21-06-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης-αντιστήριξης τµήµατος κεντρικής διώρυγας  
2∆  πεδιάδας  Αχέροντα», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ,  

που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους  2013», 
βάσει της µελέτης και των συµβατικών τευχών που συντάχθηκαν ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 
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47229/4420/30-05-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και 
το απαιτούµενο εργοληπτικό πτυχίο -αρ. ΜΕΕΠ 19871 στην 1η τάξη Ο∆Ο- είναι δε 
εγκατεστηµένη στην περιοχή και δύναται να προβεί έγκαιρα στην εκτέλεση του έργου, και µε 
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, ήτοι µε ποσό € 
19.600,00 πλέον 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 είναι άµεση η ανάγκη λήψης µέτρων αντιστήριξης του 
εδάφους έδρασης της διώρυγας- στην ευρύτερη περιοχή της οποίας υπάρχει ενεργό µέτωπο 
κατολισθήσεων- προς αποτροπή του κινδύνου καθίζησης και πρόκλησης ρωγµών που θα έχει 
ως αποτέλεσµα την διακοπή της λειτουργίας της, µε δυσµενείς επιπτώσεις στην άρδευση 
20.000 στρεµµάτων καλλιεργηµένων εκτάσεων της περιοχής και την πρόκληση ζηµιών στον 
ευρισκόµενο κάτωθεν αυτής οικισµό, ενώ επιπλέον υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη 
οι εν λόγω εργασίες του έργου να ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
ώστε κατά την διανυόµενη αρδευτική περίοδο να εξασφαλιστεί η λειτουργία της διώρυγας 
προς άρδευση της περιοχής. Επίσης, λόγω της φύσεως του εδάφους –ασταθή– και το είδος 
των εργασιών –σωληνοπάσσαλοι, ενθέµατα, κλπ- απαιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισµός 
και εµπειρία σε εκτέλεση ανάλογων έργων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας - 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 42739/1892/09-05-2013 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 Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας», 
προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57943/5543/17-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58106/2052/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 24 - 

στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 42780/4015/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/686/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού 
€ 100.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 57943/5543/17-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 42780/4015/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Η. και  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 42742/1893/09-05-2013 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 Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57941/5542/17-06-2013 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58109/2053/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 42778/4014/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/687/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 57941/5542/17-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 42778/4014/12-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Η. και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 42745/1894/09-05-2013 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 Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», 
προϋπολογισµού 100.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58581/5604/18-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58712/2085/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
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στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 42784/4018/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/688/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 58581/5604/18-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 42784/4018/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Η. και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση συνδετήριων οδών µε 
εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 43883/1927/14-05-2013 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 συνδετήριων οδών µε εθνική οδό 
Ιωαννίνων – Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000 ευρώ µε 
τον ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58583/5605/18-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58710/2083/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 44466/4150/13-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/689/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση συνδετήριων οδών µε εθνική οδό Ιωαννίνων – 
Άρτας στην είσοδο της πόλης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000 ευρώ µε τον ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 58583/5605/18-06-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την 
αρ. 44466/4150/13-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί 
της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», 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. 53397/2274/05-06-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 14-06-2013) 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: «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί της 
Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού 40.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58584/5606/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 58711/2084/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αρ. 53736/5107/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και της αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 
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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 18/690/21-06-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση κατολίσθησης επί της Ε.Ο. 
Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001,  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 
58584/5606/18-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη 
µελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 53736/5107/11-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας 
υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο 
Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε 
ΦΠΑ.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα 
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.∆. 7/2013 καθώς 
και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ 
Βελτίωση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση 
∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προτιµώµενων 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 
3316/2005» και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, καθώς 
και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 
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6. Την αριθµ. πρωτ. 8059/443/28-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 30.000,00 € για την εκπόνηση της µελέτης του 
θέµατος, σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2012ΕΠ03000000 «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας 
Αννίνου». 

7. Την αριθµ. 15/519/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της µελέτης του θέµατος, κατόπιν διαπραγµάτευσης, 
λόγω του επείγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2.στ) του άρθρου 10 του 
Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4.στ) του άρθρου 5, του Ν.3481/2006, 
σύµφωνα και µε την µε αριθ. 1/46/18-04-2013 (Θέµα 46ο) οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 51998/4929/17-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57804/2043/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3316/05, µε 
την οποία ρυθµίζεται η συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισµού, το άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), τις µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ Β/2540/07-11-2011) και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/2012 αποφάσεις του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Εφαρµογή του άρθρου 26 
του Ν. 4024/2011», και το άρθρο 21 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), «Αµοιβές 
Συλλογικών Οργάνων» εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας για την ανάθεση της µελέτης του θέµατος Α) από 
υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./Π.Η. όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα από την 
Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, και αναφέρονται στο από 07/06/2013 
Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης που επισυνάπτεται στην 
εισήγηση και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα 
Ηπείρου), όπως ορίσθηκαν µε το µε αριθ. πρωτ. 931/14-03-2013 έγγραφό του, που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/691/21-06-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας για την ανάθεση της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης 
γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 µε ΦΠΑ: Α) από 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011 και τις αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21700/2012 αποφάσεις του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 07-06-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και 
Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα Ηπείρου), όπως 
ορίσθηκαν µε τους αναπληρωτές τους, µε το µε αριθ. πρωτ. 931/14-03-2013 έγγραφό του 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

α. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε.Π.Η., ως Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε.Π.Η.,  

γ. Καπλάνης Χρήστος του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός, µε Α.∆.Τ. Χ 863146 - Α.Τ. 
Ιωαννίνων, ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα Ηπείρου) 
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Αναπληρωµατικά µέλη: 

α. Σταύρου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε.Π.Η., ως Αναπληρωτής 
Πρόεδρος 

β. Νίκα Ελένη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆.Τ.Ε.Π.Η.  

γ. Πατσούρας Χρήστος του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, µε Α.∆.Τ. ΑΕ 757832, ως 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τµήµα Ηπείρου) 

Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί η Ελένη Σαµαρά, υπάλληλος της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και  

Ο µέγιστος αριθµός συνεδριάσεων εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της 
Επιτροπής ανέρχεται σε δύο (2) συνεδριάσεις, εντός του υπηρεσιακού ωραρίου. 

.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 07/06/2013   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της 

οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο 

οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προϋπολογισμού 30.000,00€.  

Σήμερα την 07-06-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στο γραφείο 343 της Δ.Τ.Ε. 

Περιφέρειας Ηπείρου παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Γεωργίου Συλάκου, Πολιτικού Μηχανικού στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

3. Ελένης Σαμαρά, Διοικητικού Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 

διεξήχθη η κλήρωση δύο τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας 

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

Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 

226/τ.Α’/27-10-11) και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) 

απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε με κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των 

τεχνικών υπαλλήλων ΠΕ, που βάσει της αριθ.37/1515/27-12-2012 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επιτροπή διαγωνισμού, 

σύμφωνα και με το άρθρου 21 του Ν.3316/2005. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 

α. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

Κληρώθηκαν ως αναπληρωματικά τα παρακάτω μέλη με την εξής σειρά: 

α. Σταύρου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Νίκα Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωματικό Μέλος 

 
Η Επιτροπή 

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Γεώργιος Συλλάκος 

 3. Ελένη Σαμαρά 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
∆.∆. Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι 
την 31-12-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 51359/4866/14-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57720/2042/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί 
εργασίες σε ποσοστό 70%. Αίτηση παράτασης: Ο ανάδοχος µε την από αίτηση του, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31.12.2013, προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι οποίες έχουν διακοπεί λόγω σηµαντικών καθυστερήσεων 
στη χρηµατοδότηση του έργου. Η υπηρεσία εκτιµά ότι έως 31.12.2013 θα περαιωθεί το 
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έργο. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου του θέµατος µέχρι 31.12.2013 µε αναθεώρηση.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/692/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. 
Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Για τρίτη συνεχή χρονιά παρατείνεται η προθεσµία ολοκλήρωσης του 
συγκεκριµένου έργου και ισχύουν στο ακέραιο ότι είχαµε καταθέσει ως παρατηρήσεις-
µειοψηφία στις σχετικές, αριθµ. 21/571/26-07-2011 και 18/717/03-07-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής,  µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 
επιπλέον ζήτησε και πάλι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εκ µέρους της Περιφέρειας, µε 
συνεχείς οχλήσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ώστε να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη σχετική Προγραµµατική Σύµβαση για τη 
χρηµατοδότηση του έργου.  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας 
Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 52550/4984/07-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56723/2013/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Απαιτείται η χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, για την  εκτέλεση των τελικών εργασιών 
εργασιών ,και την σύνταξη των τελικών συγκεντρωτικών επιµετρήσεων,  οι οποίες 
καθυστέρησαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν  στην περιοχή το 
προηγούµενο  χρονικό διάστηµα µε αποτελεσµα να έχει καταστεί αδύνατη η µετάβαση και 
η συνέχιση των εργασιών που υπολείπονταν για την ολοκλήρωση του έργου καθώς  και 
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των λοιπών διορθώσεων σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 8ης ΕΒΑ. Επειδή οι εργασίες που 
υπολοίπονται αντιστοιχούν περίπου στο 5% των συνολικών  και   έχουν ήδη εγκριθεί δύο 
τακτοποιητικοί ΑΠΕ για τις ποσότητες των εργασιών,  επειδή η ζητούµενη παράταση είναι 
η 7η κατά σειρά και επειδή  είναι πλέον επιτακτική η άµεση ολοκλήρωση του έργου Επειδή 
κρίνεται ως ικανή και αναγκαία η έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, 
για την ολοκλήρωση των εργασιών και  το κλείσιµο του  φακέλου της  εργολαβίας έως τις 
31-07-2013 Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως του 
έργου, το οποίο λήγει την 28-06-2013  µέχρι την 31-07-2013 µε δικαίωµα αναθεωρήσεως 
και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/693/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Για τέταρτη φορά παρατείνεται η προθεσµία ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου 
έργου και ισχύουν στο ακέραιο ότι είχαµε καταθέσει ως παρατηρήσεις-µειοψηφία στις 
σχετικές, αριθµ. 37/1163/23-12-11, 20/821/17-07-2012 και 37/1519/27-12-2012 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 37/1163/23-12-11, 20/821/17-07-2012 και 37/1519/27-12-
2012 αποφάσεις, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 41 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», 
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 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 Ιτέας», 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε τον ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56457/5383/12-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56726/2014/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 55616/5303/11-06-2013 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 18/694/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
56457/5383/12-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 55616/5303/11-06-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
  
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – 
Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού 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 
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Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισµού 50.000,00 
€ µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56460/5384/12-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56732/2015/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 55614/5302/11-06-2013 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 18/695/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο 
(Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε τον ΦΠΑ, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 56460/5384/12-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 55614/5302/11-
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς 
Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 70.000,00 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 από 
εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε τον ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56461/5385/12-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56734/2016/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 52944/5028/04-06-2013 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 18/696/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς Λαγκάδα 
Κόνιτσας», προϋπολογισµού 70.000,00 € µε τον ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 56461/5385/12-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 52944/5028/04-
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – 
Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 45575/1978/16-05-2013 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 36ης επαρχιακής οδού – 
Κατασκευές ασφαλτοταπητών» προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57864/5537/17-06-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58304/2062/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 54622/5217/07-06-2013 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 18/697/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – Κατασκευές 
ασφαλτοταπήτων» προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 57864/5537/17-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 54622/5217/07-
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» από την εργοληπτική 
επιχείρηση «Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου», για την εκτέλεση του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για 
προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 59107/2425/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», 
προϋπολογισµού 120.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 24/943/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται 
από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 75217/7458/24-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69625/6846/03-08-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
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8. Την αριθµ. 30/1212/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 09-
10-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος και η ανάθεση εκτέλεσης 
του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε µειοδότης, 
µε προσφερόµενη τιµή 61.924,35 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 42,00%. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55408/5282/18-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58899/20890/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«….. 5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Το συµφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε 
µεταξύ  του Περιφερειάρχη Ηπείρου  και του αναδόχου την  14-12-2012  για ποσό  61 924.35 
€ χωρίς ΦΠΑ. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Η συνολική προθεσµία του έργου ορίσθηκε σε 120 
ηµερολογιακές ηµέρες  από την ηµεροµηνία της σύµβασης δηλαδή την  15-4-2013. Με την 
υπ΄αριθ. 11/32/3-4-2013 απόφαση Ο.Ε Π/Η εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης εργασιών µε αναθεώρηση   µέχρι την 15-7-2013. 
Επειδή 
1.Με την από 17/5/2013 υποβληθείσα αίτηση της Εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε» αναδόχου του 
έργου 
του θέµατος περί υποκατάστασης της από την «Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου» για 
τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση µε απαλλαγή της ευθύνης της Αναδόχου 
Εταιρείας στο σύνολο του έργου και την συνηµµένη δήλωση της «Γεώργιος Σδράλαγκας»  
περί αποδοχής της υποκατάστασης. 
2. Με την από 17/5/2013  υποβληθείσα δήλωση αποδοχής υποκατάστασης αναδόχου 
κατατέθηκαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της  «Γεώργιος Σδράλαγκας». 
3.Με το µε το από 10-6-2013 έγγραφο  υποβάλει και στοιχεία έναρξης διαδικασίας 
εκκαθάρισης της  «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε». (Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου και πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης). 
4. Σύµφωνα µε το  άρθρο  65 του Ν. 3669/08 µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε 
απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό 
επιβάλλεται από το συµφέρον του έργου και ο Ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να  
περατώσει το έργο. 
5. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 η επιχείρηση που θα υποκαταστήσει 
τον ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον 
Ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου. 
6. Η Ανάδοχος «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε» βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να εκτελέσει το υπόψη 
έργο. 
7. Η «Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου» που θα υποκαταστήσει την «ΕΝΤΡΟΠΟΣ 
Α.Ε»  παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα της έντεχνης, έγκαιρης και σύµφωνα µε την σύµβαση 
εκτέλεσης του έργου. 
8. Η υποκατάσταση της Αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε», ουδεµία δυσµενή 
συνέπεια θα προκαλέσει στο εκτελούµενο έργο και υπό τις συνθήκες αυτές η υποκατάσταση 
αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την εκτέλεση των εργασιών οµαλά, άρτια και εµπρόθεσµα. 
9. Το συµφέρον του έργου επιβάλει την υποκατάσταση από άλλη Εργοληπτική Επιχείρηση στο 
σύνολο του έργου µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού Αναδόχου. 
                                                               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την υποκατάσταση στην εκτέλεση του συνόλου του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», της Αναδόχου 
ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. από την Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 µε απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού Αναδόχου 
µε τους παρακάτω όρους: 
α. Για το σύνολο του έργου για το οποίο εγκρίνεται η υποκατάσταση µε απαλλαγή της ευθύνης 
από 
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τον Αρχικό Ανάδοχο, ο υποκαταστάτης του Αναδόχου αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση και τα εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης. 
β. Να προσκοµισθούν από την υποκαθιστώσα Εργοληπτική επιχείρηση  όλες οι απαιτούµενες 
ισόποσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και µόνο τότε θα επιστραφούν οι 
εγγυητικές επιστολές του αρχικού αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή…. .». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/698/21-06-2013) 

Εγκρίνει, για την εκτέλεση του συνόλου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», την  

υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» από την εργοληπτική επιχείρηση 
«Γεώργιος Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3669/08 µε απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού Αναδόχου, και µε τους παρακάτω όρους, 
σύµφωνα µε τη σχετική, αρ. πρωτ. 55408/5282/18-06-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Ιωαννίνων (ανωτέρω υπό στ. 9): 

α. Για το σύνολο του έργου για το οποίο εγκρίνεται η υποκατάσταση µε απαλλαγή της ευθύνης 
από τον Αρχικό Ανάδοχο, ο υποκαταστάτης του Αναδόχου αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση και τα εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης. 

β. Να προσκοµισθούν από την υποκαθιστώσα Εργοληπτική επιχείρηση  όλες οι απαιτούµενες 
ισόποσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και µόνο τότε θα επιστραφούν οι 
εγγυητικές επιστολές του αρχικού αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Στις 9/10/2012 έγινε ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για το εν λόγω έργο. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πίνακα διαγωνιζόµενων κατά σειρά µειοδοσίας παραδεκτών 
προσφορών και ανέδειξε µειοδότη την εταιρία ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. Η σύµβαση υπογράφηκε στις 
14/12/2012, µε την αριθµ. 11/327/03-04-2013 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε η 1η παράταση και στις 
15/7/2013 η εταιρεία έπρεπε να παραδώσει το έργο. Στις 17/5/2013 δηλώνει αδυναµία εκτέλεσης 
και ζητεί την υποκατάστασή της από την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΙΩΡΓΟΣ Σ∆ΡΑΛΑΓΚΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ» που υποδεικνύει η ίδια. Παρότι κάτι τέτοιο προβλέπεται απ’ το άρθρο 65 του Ν. 
3669/08 περί υποκατάστασης, υπάρχουν κάποια σηµεία που κατά την άποψή µου χρήζουν 
διευκρίνησης, όπως: • Απαλλαγή του αρχικού αναδόχου απ’ την ευθύνη του προς τον κύριο του 
έργου (συµφωνητικό από 14/12/2012), • Συµφέρον του έργου • Η υποκαθιστώσα επιχείρηση 
πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και να παρέχει τα ίδια εχέγγυα µε την αρχική ανάδοχο». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την πρότασή του 
επί του θέµατος, ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν µπορεί να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου, για αντικειµενικούς λόγους, ή όπως στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται 
σε προφανή αδυναµία να εκτελέσει το έργο, δεν µπορεί η υποκατάστασή του να γίνεται µε δική του 
ευθύνη. Αντίθετα, πρέπει να διαλυθεί η εργολαβία και να επαναπροκηρυχθεί το έργο».  

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

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 του από 07-02-2013 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών, το οποίο υπέχει 
θέση συµπληρωµατικής σύµβασης, για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – 
Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του ∆ηµοτικού ∆άσους 
Ηλιοχωρίου ∆ήµου Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 52414/4977/18-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58892/2088/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. 2. Χρηµατοδότηση : Το έργο 
είναι ενταγµένο στο επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
και χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΕΤΠΑ. 3. Μελέτη : Η µελέτη του έργου, 
προϋπολογισµού 304.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συντάχθηκε από την 
∆/νση Μελετών της Ν.Α.Ι. και εγκρίθηκε µε την 9/99/03.03.2010 απόφαση της Νοµαρχιακής 
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Επιτροπής Ιωαννίνων. 4. ∆ηµοπρασία : Η δηµοπράτηση του έργου έγινε µε βάση την 
παραπάνω µελέτη, την  20.07.2010 µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογής του αναδόχου κατά 
την οποία µειοδότης αναδείχθηκε ο ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ  µε µέση έκπτωση 55,96 %  
και προσφορά 110.641,13 € χωρίς το Φ.Π.Α. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε 
την υπ’αριθµ. 24/408/30.07.2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής. 5. Συµβάσεις : 
Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Νοµάρχου Ιωαννίνων και του Αναδόχου του 
έργου υπογράφηκε την 09.09.2010 για ποσό 110.641,13 €  χωρίς το Φ.Π.Α. 6. 
Προθεσµίες περαιώσεως των εργασιών - εκτελεσθείσες εργασίες: Εκδόθηκε η 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών στις 19.12.2011 µε την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο 
περαιώθηκε εµπρόθεσµα, στις 15.12.2011. Το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά. 7. 
Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ: Ο 1ος έλεγχος διεξήχθηκε στις 27/06/2011 κατά τον οποίο προτάθηκε η 
υπαγωγή του έργου στην κατηγορία i δεδοµένου ότι δεν διαπιστώθηκαν ελαττώµατα και 
προτάθηκε επανέλεγχος µετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο 2ος έλεγχος διεξήχθηκε στις 
19 & 20/07/2012, κατά το οποίο το έργο υπάχθηκε στην κατηγορία i χωρίς να χρήζει 
επανέλεγχο. 8. Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών: Συντάχθηκε  το παρόν πρωτόκολλο 
µετά από την από 18.01.2013 δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου Κοσµά 
Μπαµπαλή και την από 22.01.2013 αναφορά της επιβλέπουσας του έργου Λαµπρινής 
Βάββα. 9. Το πρωτόκολλο αναφέρεται σε βλάβες που προκλήθηκαν λόγω των ασυνήθιστα 
έντονων και διαρκών βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 
Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2012 στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριµένα 
σηµειώθηκαν σε αρκετές θέσεις επιχώσεις του µονοπατιού µε υλικά από κατολισθήσεις 
πρανών και κορµών δέντρων καθώς και ολική καταστροφή του καταστρώµατος του 
µονοπατιού σε συγκεκριµένα σηµεία, µε παράλληλη καθίζηση του εδάφους και υποχώρηση 
των πρανών. 9. Απόφαση 2η Τροποποίηση της Πράξης του έργου: Η υπ΄αριθµ. 
2019/28-05-2013 τροποποίηση πράξης αφορά την συµπληρωµατική σύµβαση ποσού 
16.211,17 Ευρώ που αντιστοιχεί στην δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που 
προέκυψαν από τις έντονες και ασυνήθιστες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν στην 
περιοχή κατά το χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2012 στην ευρύτερη περιοχή 
εκτέλεσης του έργου. Από την εξέταση των στοιχείων δεν προέκυψε ευθύνη του αναδόχου, 
ούτε κακοτεχνία ή παράλειψη εκ µέρους του, όπως αναλύεται στο πρωτόκολλο. Με το 
προτεινόµενο πρωτόκολλο βλαβών υπολογίζεται το εκτιµώµενο κόστος για την 
αποκατάσταση των ζηµιών στις 16.211,17 € µε ΦΠΑ και ορίζεται χρονικό διάστηµα 
ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης το δίµηνο από την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης για την εκτέλεσή τους. Το Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών εξασφάλισε την 
υπ΄ αριθµ. 1/23/18-04-2013 θετική Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Με την υπ΄αριθµ. 2019/28-05-2013 2η τροποποίηση 
πράξης του έργου εγκρίνεται συµπληρωµατική σύµβαση ποσού 16.211,17 Ευρώ για την 
αποκατάσταση των ζηµιών. Κατόπιν των παραπάνω ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση του 
από 07.02.2013 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών που επέχει θέση συµπληρωµατικής 
σύµβασης ποσού 16.211,17 Ευρώ µε ΦΠΑ για το παραπάνω έργο.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/699/21-06-2013) 

Εγκρίνει το από 07-02-2013 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών, το οποίο υπέχει θέση 
συµπληρωµατικής σύµβασης, ποσού € 16.211,17 µε ΦΠΑ, για το έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του ∆ηµοτικού ∆άσους 
Ηλιοχωρίου ∆ήµου Τύµφης», αναδόχου Κοσµά Μπάµπαλη, που είναι ενταγµένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του ΕΤΠΑ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια Επιτροπή που συστήθηκε µε 
την αριθµ. 9648/916/31-01-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την αριθµ. 1/23/18-04-2013 (Θέµα 27ο) Πράξη του, λόγω των βλαβών που προκλήθηκαν 
λόγω των ασυνήθιστα έντονων και διαρκών βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν κατά το 
χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2012 στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης του έργου.  
Συγκεκριµένα σηµειώθηκαν σε αρκετές θέσεις επιχώσεις του µονοπατιού µε υλικά από 
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κατολισθήσεις πρανών και κορµών δέντρων καθώς και ολική καταστροφή του καταστρώµατος 
του µονοπατιού σε συγκεκριµένα σηµεία, µε παράλληλη καθίζηση του εδάφους και 
υποχώρηση των πρανών. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω, από 07-02-2013 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών, και από την 
εξέταση των στοιχείων, δεν προέκυψε ευθύνη του αναδόχου, ούτε κακοτεχνία ή παράλειψη εκ 
µέρους του για τις προκληθείσες ζηµίες, οι οποίες χρήζουν άµεσης αποκατάστασης, µε 
εκτιµώµενο κόστος ποσού € 16.211,17 µε ΦΠΑ, και ορίζεται χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης 
των εργασιών αποκατάστασης το δίµηνο από την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την 
εκτέλεσή 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοιν/ξίας Τάση Γεωργίου - Βασιλείου 
Χριστιά.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56206/5352/17-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58896/2089/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα, την αιτιολογική έκθεση και τον 2ο ΑΠΕ και εισηγείται 
την έγκρισή του, σύµφωνα και µε τη συνηµµένη οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 3/98/11-06-2013 (θέµα 
1ο) Πράξη του. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/700/21-06-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοιν/ξίας Τάση Γεωργίου - Βασιλείου 
Χριστιά, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 98.314,94 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση του εγκεκριµένου 
αντικειµένου, που ήταν € 97.218,90 µε ΦΠΑ, κατά € 1.096,04 µε ΦΠΑ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αξίας της ασφάλτου και στον αναλογούντα ΦΠΑ, και υπέρ της 
έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 3/98/11-06-2013 (θέµα 1ο) 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 δαπάνης για τη διάθεση µέσων διάσωσης, για τον εντοπισµό αγνοούµενου 
ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου 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), καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 4/83/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
«…. λόγω του κατεπείγοντος, η δαπάνη που θα προκύψει για τη διάθεση από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ελικοπτέρου τύπου SUPER PUMA AS-332 C1, καθώς και 
µέσων από άλλους φορείς διάσωσης, προκειµένου να συµβάλλουν στην έρευνα για τον 
εντοπισµό αγνοούµενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. Η δαπάνη που θα προκύψει µετά την πιστοποίηση αυτής από το Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.800/165272/Σ.23 (ΦΕΚ Β’ 169/06-02-2012) 
απόφαση του Υπ. Εθνικής Άµυνας «Κοστολόγηση Παρεχόµενων Υπηρεσιών και 
Οικονοµική Τακτοποίηση των ∆οσοληψιών των κλάδων των Ε.∆.», καθώς και από τους 
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λοιπούς φορείς διάσωσης, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου.». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.200.3/56351/2359/12-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56430/1972/12-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σύµφωνα µε την 4/83/28-1-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε, 
λόγω του κατεπείγοντος η δαπάνη που θα προέκυπτε από τη διάθεση ελικοπτέρου του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας καθώς και µέσων από άλλους φορείς προκειµένου να 
συµβάλλουν στην έρευνα για τον εντοπισµό του αγνοούµενου ορειβάτη, στην περιοχή 
Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
εξόφληση της δαπάνης του ποσού των 12.002,23 € µε ΦΠΑ στην Ελβετική εταιρεία 
διάσωσης που συνέβαλλε στον εντοπισµό του αγνοούµενου ορειβάτη µε την επωνυµία AIR 
ZERMATT και σε βάρος των πιστώσεων ΕΦ 072 ΚΑΕ 5152 προϋπολογισµού έτους 2013 
Περιφέρειας Ηπείρου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/701/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.002,23 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή της Ελβετικής 
εταιρείας διάσωσης µε την επωνυµία «AIR ZERMATT», η οποία συνέβαλλε, µε τη διάθεση 
µέσων διάσωσης, στον εντοπισµό του αγνοούµενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του 
∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει της αριθµ. 4/83/28-01-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5152 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε επιστασία µε 
προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, γέφυρας µπέλεϋ στο Σούλι του ∆ήµου Σουλίου, 
του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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 της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56768/2363/13-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56911/2021/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Εισηγούµεθα να εγκρίνετε τη γενική επισκευή και 
συντήρηση γέφυρας ΜΠΕΛΕΥ στο Σούλι του ∆ήµου Σουλίου του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της  Περιφέρειας Ηπείρου. Η δαπάνη αγοράς ξυλείας 14 κυβικών µέτρων, 
λαµαρίνας 3 χιλιοστών και η γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία µε 
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προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων ανέρχεται στο ποσό των 16.165,50 ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του έργου " Συντήρηση Οδικού 
∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου 
" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την αγορά ξυλείας 
14 κυβικά µέτρα στην εταιρεία «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε το ποσό των 5.965,50 
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, την αγορά λαµαρίνας 3 χιλιοστών στην εταιρεία 
ΠΟΡΦΥΡΗΣ Ο.Ε. µε το ποσό των 1000 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και την 
ανάθεση για τη γενική επισκευή στο ιδιωτικό συνεργείο της «ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» µε 
το ποσό των 9.200,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/702/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση µε ιδιωτικό συνεργείο και µε επιστασία µε 
προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, γέφυρας µπέλεϋ στο Σούλι του ∆ήµου Σουλίου, του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου συνολικής δαπάνης € 16.165,50 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), η οποία περιλαµβάνει την δαπάνη αγοράς 
ξυλείας 14 κυβικών µέτρων λαµαρίνας 3 χιλιοστών και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό 
συνεργείο.  

Εγκρίνει την ανάθεση Α) στην εταιρεία «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της προµήθειας ξυλείας 
14 κυβικών µέτρων, µε ποσό δαπάνης € 5.965,50 µε ΦΠΑ Β) στην εταιρεία «ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
Ο.Ε.», της προµήθειας λαµαρίνας 3 χιλιοστών, µε ποσό δαπάνης € 1.000,00 µε ΦΠΑ και Γ) 
στο ιδιωτικό συνεργείο «ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» µε ποσό δαπάνης € 9.200,00 µε ΦΠΑ, για την 
επισκευή και συντήρηση της γέφυρας µπέλεϋ στο Σούλι του ∆ήµου Σουλίου. 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 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. 
58700/2448/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58979/2092/19-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
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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 18/703/21-06-2013) 

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 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 KY 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

37,00 45,51   

2 ΚΥ 9052 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

62,00 76,26   

3 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΣΜΑΝ -ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ- ΣΕΤ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ -ΟΡΓΑΝΟ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΕΡΟΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-
ΛΑ∆ΙΟΥ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

2.735,00 3.364,05 
 ΤΑΣΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

4 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΑΝΤΩΝ ΤΕΜ 2 

400,00 492,00   

5 ΜΕ 121953 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΟΞΥΓΟΝΑ- ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ 790,00 971,70   

6 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 540,00 664,20   

7 2004 ΣΚΑΦΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΚΟΛΛΗΜΑ) 
ΣΚΑΦΟΥΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ-
ΠΡΟΠΕΛΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ  

1.995,00 2.453,85 

ΤΣΟΥΝΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-
ΤΣΟΥΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. 

8 ΚΥ 6662 
ΦΟΡΤΗΓΟ-
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ 
ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟ 
(ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΓΩΝΙΕΣ)-
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ(ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ)-
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΣΕΩΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΑΛΑΤΙΟΥ(ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΗ)-
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ- 
METAΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-
∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ-
ΑΜΜΟΒΟΛΗ -ΒΑΨΙΜΟ 

5.850,00 7.195,50 

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 
ΣΠ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

9 ΚΗΟ 9101 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΑΝΤΛΙΩΝ 

2.895,00 3.560,85 
ΑΦΟΙ 
ΙΩΑΝΝΟΥ 
∆ΡΟΥΒΗ Ο.Ε 

    ΣΥΝΟΛΟ   15.304,00 18.823,92   
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 του αριθµ. 5/14-06-2013 Πρακτικού (Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 
προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» 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. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης 
της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση 
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Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των πρώην 
Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου του Υπ. 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται η 
διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, αποφασίσθηκε η µαταίωση του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του θέµατος, που είχε προκηρυχθεί µε 
την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είχε 
λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία είναι ενταγµένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε 
χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς 
και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα 
από την αποσαφήνιση των όρων της, βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση 
Σύµφωνης Γνώµης για τη δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) 
Συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 14/569/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «Creators & Workers Avenue ∆ιαφηµιστική και Εµπορική 
Ανώνυµη Εταιρία» (AVENUE C&W Α.Ε.) κατά της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
του θέµατος. 

10. Την αριθµ. 19/769/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του Πρακτικού 
1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και 
αντίγραφο της απόφασης 229/1/20-6-2012 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO ΑΕ», η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 
Β41Ω469ΗΕ9-1ΣΠ)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει για το θέµα της νόµιµης 
συµµετοχής της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και 
να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης.  

11. Την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία: Α) Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του 
θέµατος: Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού της ανωτέρω εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη 
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και επισυνάπτονται στο 
σώµα της ως άνω απόφασης και Β) Ως προς την έγκριση του Πρακτικού: Εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
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του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάφθηκε στην ως άνω απόφαση αποτελώντας ενιαίο 
και αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
εισηγείται την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE 
& ACCESS A.E.», «MS COMM A.E.», «AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού.   

12. Την αριθµ. 24/1010/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε, βάσει του από 28-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, η από 20-08-2012 
ένσταση – ενδικοφανής προσφυγή του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «NEXT COM A.E.», 
κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος. 

13. Τις αριθµ. 26/1051/13-09-2012, 26/1052/13-09-2012 και 26/1053/13-09-2012 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκαν, βάσει του από 05-09-2012 
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07), οι 
προδικαστικές προσφυγές αντίστοιχα Α) της εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.», Β) της 
ένωσης εταιρειών «CHOOCE Α.Ε. – ACCESS A.E.» και Γ) της εταιρείας «MSCOMM Α.Ε. 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος. 

14. Την αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των εταιρειών που µετείχαν στο 
στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE 
Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: ΣΒΤΠ = 99,61 και γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ 
= 100,00. 

15. Την αριθµ. 2/29/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο της τελικής 
αξιολόγησης των προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών 
«ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM A.E.» και απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας 
«ORANGE A.E.», η οποία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 

16. Το µε αριθµ. 3/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/11-03-2013 απόφασή της, 
µε την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η από 07-02-2013 προσφυγή της εταιρείας 
«NEXT COM A.E.», κατά της αριθµ. 2/29/18-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

17. Την αριθµ. 11/359/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
Εγκρίθηκε το αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας 
(ΒΤΑ) των προσφορών των διαγωνιζόµενων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM 
A.E.», σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης (ήτοι: ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x 
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ΣΒΟΠ (ν)), η οποία έχει ως εξής: Α) για την εταιρεία «ENCORE Α.Ε.»: ΒΤΑ=(0,80 Χ 99,37) 
+ (0,20 Χ 100,00)=99,49 και Β) για την εταιρεία «NEXT COM A.E.»: ΒΤΑ= (0,80 Χ 99,61) 
+ (0,20Χ98,80)= 99,45 και Β) Αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος, η εταιρεία «ENCORE Α.Ε.», η οποία συγκέντρωσε την 
υψηλότερη συνολική βαθµολογία, ήτοι ΒΤΑ=99,49. 

18. Την αριθµ. 14/443/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε, βάσει του από 25-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, η από 21-04-2013  
Ένσταση - Ενδικοφανή Προσφυγή (προδικαστική προσφυγή) του Ν. 3886/2010 της 
εταιρείας µε την επωνυµία «NEXT COM A.E.», κατά της αριθµ. 11/359/03-04-2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 4/01-04-2013 
Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης 
του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος. 

19. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 54439/2312/17-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57808/2044/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 5/14-06-2013 Πρακτικό (Ελέγχου 
των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/704/21-06-2013) 

Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. 5/14-06-2013 Πρακτικό (Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον 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 του φακέλου 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη 
του διαγωνισµού στην παράγραφο Γ.2.3 (δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης), και τα 
οποία προσκόµισε η εταιρεία «ENCORE Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης 
του διαγωνισµού, µε το αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 11/359/03-04-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα προσκοµισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά ήταν 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η προκήρυξη του διαγωνισµού στην παράγραφο Γ.2.3. και η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην εταιρεία 
«ENCORE A.E.». 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον 
ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), 2/02-11-2012 
(αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς), 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) και 
4/01-04-2013 (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, τα οποία εγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες, αριθµ. 22/840/31-07-2012, 33/1321/13-
11-2012, 2/29/18-01-2013 και 11/359/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  
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στην εταιρεία µε την επωνυµία «ENCORE A.E.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό 
της και βαθµολογήθηκε µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) = 99,37 η 
οικονοµική της προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα και συγκέντρωσε την υψηλότερη 
συνολική βαθµολογία, ήτοι ΒΤΑ=99,49 ενώ επιπλέον προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού στην παράγραφο Γ.2.3 (δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατακύρωσης), σύµφωνα 
µε το ανωτέρω, αριθµ. 5/14-06-2013 Πρακτικό (Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«ENCORE A.E.», ως Αναδόχου της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Ενέργειες για 
την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη 
ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 2010ΕΠ01880020217012. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ, σηµειώνοντας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει 
στην Οικονοµική Επιτροπή, οι εκπρόσωποι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», 
κατά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισµού του θέµατος, και 
ειδικότερα όπως αυτές είχαν εκφρασθεί στην αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Ο.Ε.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, 
αριθµ. 7/231/01-03-2012, 14/569/21-05-2012, 22/840/31-07-2012, 33/1321/13-11-2012, 
11/359/03-04-2013 και 14/443/30-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι έχει διαφορετική αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από την 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε σχετικές συζητήσεις στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο, θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική 
η οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε τα λαϊκά στρώµατα να έχουν πρόσβαση 
στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική της Περιφέρειας δεν κινείται σ’ αυτή την 
κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο πολύ να γίνεται 
«όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους.  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/14-6-2013 

   Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για 

την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισµού € 

940.495,87 ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 ( Αριθµός διακήρυξης 21428/920/8-3-2012.) 

   Στα Ιωάννινα, στις  14  Ιουνίου 2013 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε 

σε συνεδρία η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ∆ηµόσιου 

∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση 

και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7/231/1-3-2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούµενη από τους : 

1. Μπακοπούλου Ευγενία, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β’, ως Πρόεδρο, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού  Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

3. Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος, 

συνεδρίασε, προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 

ENCORE A.E,  για την οποία η Οικονοµική Επιτροπή, µε την αριθ. 11/359/3-4-2013 

απόφαση της, αποφάνθηκε ότι αναδεικνύεται, ως προσωρινός µειοδότης του 

παραπάνω διαγωνισµού.   

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην 

προκήρυξη στην παράγραφο Γ.2.3 ( ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ), ζητήθηκαν µε  το αριθ. πρωτ.37633/1721/29-5-2013 έγγραφο 

της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και προσκοµίσθηκαν µε ταχυµεταφορά,  
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εγκαίρως, µέσα στην προθεσµία των είκοσι ( 20 ) ηµερών, όπως προβλέπεται από τις   

κείµενες διατάξεις (αριθ. πρωτ. 54439/2312/7-6-2013). 

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν  εκπρόσωποι από την εταιρεία ENCORE A.E   και  

από την εταιρεία NEXT COM Α.Ε. 

 Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα εν λόγω έγγραφα και  δικαιολογητικά ήταν 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η προκήρυξη στην παράγραφο Γ.2.3.. 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισµού στην εταιρεία ENCORE A.E. 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η επιτροπή υποβάλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου , ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

ως εξής: 

                                             Ιωάννινα 14-6-2013 

 

                                                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η πρόεδρος της Επιτροπής                                 Τα µέλη 

                                                                           

Μπακοπούλου Ευγενία                                   1.  Μαυριά Αλεξάνδρα 

 

2. Τσεπέλης Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη 
µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος ELENA»,  
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 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. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε την 
όµοια, αριθµ. 17/680/11-06-2013 απόφαση, 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, η 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. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59086/2499/19-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58780/2087/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Με την αριθµ. 15/537/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
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Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. 17/680/11-6-2013 απόφαση,  εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου 
στο πλαίσιο του προγράµµατος ELENA», προϋπολογισµού και πίστωσης 15.000 €, σε βάρος του 
κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)» του προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου και µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Σε συνέχεια των 
ανωτέρω αποφάσεων και της σχετικής επιστολής-πρότασης συνεργασίας της εταιρείας “TREK 
Consulting AE” προς την Περιφέρεια Ηπείρου, εισηγούµαστε την ανάθεση του παραπάνω έργου 
στην εν λόγω εταιρεία “TREK Consulting AE”, που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού K. 
Καραµανλή 59, καθότι η παραπάνω εταιρεία µπορεί να εκτελέσει το έργο άµεσα και διαθέτει: - 
εξαιρετική τεχνογνωσία σε θέµατα ενεργειακής αποτύπωσης και εξοικονόµησης τόσο σε επίπεδο 
εφαρµογής, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο και - αποδεδειγµένη εµπειρία µε 18ετή παρουσία στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, σε θέµατα χρηµατοδοτήσεων και Τεχνικής υποστήριξης Φορέων (ΟΤΑ, 
ΝΠ∆∆, Υπουργεία) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς της 
Ε.Ε., όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το European Investment Fund, κτλ.…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/705/21-06-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και 
φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράµµατος ELENA», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ, στην εταιρεία µε την επωνυµία “TREK Consulting AE”, που εδρεύει στο Μαρούσι 
επί της οδού K. Καραµανλή 59, η οποία µπορεί να εκτελέσει το έργο άµεσα και διαθέτει εξαιρετική 
τεχνογνωσία σε θέµατα ενεργειακής αποτύπωσης και εξοικονόµησης τόσο σε επίπεδο εφαρµογής, όσο 
και σε ερευνητικό επίπεδο, καθώς και αποδεδειγµένη εµπειρία µε 18ετή παρουσία στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη, σε θέµατα χρηµατοδοτήσεων και Τεχνικής υποστήριξης Φορέων (ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, Υπουργεία) 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς της Ε.Ε., όπως η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το European Investment Fund, κτλ. 

− Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία “TREK Consulting AE”, 
που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού K. Καραµανλή 59, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη µελετών και φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο 
του προγράµµατος ELENA», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη µελετών (πλην τεχνικών)», προϋπολογισµού & πίστωσης € 60.000,00 του 
Προγράµµατος ΚΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε τι εξής σκεπτικό: 
«Παρότι η νοµοθεσία δεν προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για το ποσό 
αυτό, θα ήταν σκόπιµο είτε να είχε γίνει "πρόχειρος" διαγωνισµός και να είχαν συγκεντρωθεί άλλες δύο 
τουλάχιστον προσφορές, από φορείς µε αποδεδειγµένη τεχνογνωσία σε θέµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας, είτε να έχει δηµιουργηθεί µε ευθύνη της Περιφέρειας "µητρώο προµηθευτών" ανά κατηγορία 
ενδιαφέροντος και να επιλεγεί ο ανάδοχος µεταξύ των "εγκεκριµένων προµηθευτών" του µητρώου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, και επανέλαβε την πάγια θέση του να 
οργανώσει η Περιφέρεια τις Υπηρεσίες της και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να 
είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες, όπως η συγκεκριµένη του θέµατος, αλλά 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 προµήθειας Μηχανογραφικού Εξοπλισµού, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
57578/9366/17-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58290/2060/18-06-2013 στον φάκελο 
8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Στα πλαίσια εκσυγχρονισµού και 
συµµόρφωσης των ΚΤΕΟ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που εισάγει η υπ’ αριθµ. 20794/2222 
απόφαση (ΦΕΚ 1466 / 3 Μαίου 2012 “Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων  της ορθής 
λειτουργίας των απαιτήσεων των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ”) και ειδικότερα, της άµεσης ανάγκης 
αναβάθµισης του εξοπλισµού του υφιστάµενου πληροφορικού συστήµατος του ΚΤΕΟ της Π. Ε. 
Ιωαννίνων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών του νέου λογισµικού 
µηχανογράφησης που πρόκειται να εγκατασταθεί, κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια του παρακάτω 
Εξοπλισµού: Ενός (1) SERVER , τριών (3) Η/Υ, τεσσάρων (4) Οθονών, δύο (2) Ασπρό-µαυρων 
Εκτυπωτών και ενός (1) δικτυακού συστήµατος αποθήκευσης (NAS). ∆εδοµένου ότι η παράταση 
προθεσµίας ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση του νέου 
µηχανογραφικού εξοπλισµού ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ΚΤΕΟ λήγει στις 
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30/6/2013, προτείνουµε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προµήθεια του ανωτέρου 
εξοπλισµού να είναι άµεση. Μετά από έρευνα αγοράς για την προµήθεια του ανωτέρου εξοπλισµού, 
ως πιο συµφέρουσα κρίθηκε η προσφορά της εταιρείας IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.613,82 € πλέον Φ.Π.Α. Στην δαπάνη αυτή 
περιλαµβάνεται επιπλέον η προµήθεια είκοσι (20) καρτών γραφικών, τριάντα  (30) Μνηµών RAM και 
πέντε (5) Switch για τις ανάγκες αναβάθµισης των υφιστάµενων Η/Υ και δικτύωσης. Η προµήθεια θα 
γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 
Ε.Φ. 072  και Κ.Α.Ε. 1723 και η εγκατάσταση  του εξοπλισµού θα γίνει µε µέριµνα της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. Η προµήθεια των ανωτέρω θα γίνει από την IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ.».  

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 18/706/21-06-2013) 

Στα πλαίσια εκσυγχρονισµού και συµµόρφωσης των ΚΤΕΟ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που εισάγει η 
υπ’ αριθµ. 20794/2222 απόφαση (ΦΕΚ 1466/3 Μαΐου 2012 “Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων 
της ορθής λειτουργίας των απαιτήσεων των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ”) και ειδικότερα, της άµεσης ανάγκης 
αναβάθµισης του εξοπλισµού του υφιστάµενου πληροφορικού συστήµατος του ΚΤΕΟ της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών του νέου λογισµικού 
µηχανογράφησης που πρόκειται να εγκατασταθεί, 

Εγκρίνει την προµήθεια του εξής µηχανογραφικού εξοπλισµού: Ενός (1) SERVER , τριών (3) Η/Υ, 
τεσσάρων (4) Οθονών, δύο (2) Ασπρόµαυρων Εκτυπωτών και ενός (1) δικτυακού συστήµατος 
αποθήκευσης (NAS),  

από την εταιρεία µε την επωνυµία «IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», της οποίας η προσφορά 
κρίθηκε ως πιο συµφέρουσα, µετά από έρευνα αγοράς που διενήργησε η ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε συνολικό ποσό € 7.613,82 πλέον ΦΠΑ, δαπάνη στην οποία 
περιλαµβάνεται επιπλέον η προµήθεια είκοσι (20) καρτών γραφικών, τριάντα (30) Μνηµών RAM και 
πέντε (5) Switch για τις ανάγκες αναβάθµισης των υφιστάµενων Η/Υ και δικτύωσης. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», για την προµήθεια του ανωτέρω µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2013 Ε.Φ. 072  και Κ.Α.Ε. 1723, ενώ η εγκατάσταση  του εξοπλισµού θα γίνει µε µέριµνα της 
∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 δαπάνης για την ετήσια συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών 
«Νοµοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, 
Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54425/4438/07-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58451/2066/18-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Παρακαλούµε για 
την έγκριση δαπάνης ποσού 1650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους της 
ανανέωσης της ετήσιας συνδροµής στην Νοµική Βάση Πληροφοριών Νοµοτέλεια. Η 
συνδροµή αφορά πέντε ετήσιες άδειες απεριόριστης χρονικά πρόσβασης και καλύπτει τις 
ανάγκες και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων του Φορέα. Το τίµηµα θα βαρύνει 
ισόποσα τους ΚΑΕ 1121 του Φορέα 072 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0899 του Φορέα 072 της  ΠΕ 
Άρτας, 1723 του Φορέα 072 της ΠΕ Θεσπρωτίας, και 0899 του Φορέα 072 της ΠΕ 
Πρέβεζας όπου υπάρχουν διαθέσιµες οι απαιτούµενες πιστώσεις.».  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/707/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.650,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη του κόστους 
ανανέωσης ετήσιας συνδροµής στη Νοµική Βάση Πληροφοριών «Νοµοτέλεια», η οποία 
αφορά σε πέντε ετήσιες άδειες απεριόριστης χρονικά πρόσβασης, οι οποίες θα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τους υπαλλήλους των Π.Ε Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και 
Πρέβεζας, σε βάρος ισόποσα, των πιστώσεων των προϋπολογισµών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, όπου υπάρχουν διαθέσιµες οι απαιτούµενες πιστώσεις, ήτοι των: ΚΑΕ 1121 του 
Φορέα 072 της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΚΑΕ 0899 του Φορέα 072 της Π.Ε. Άρτας, ΚΑΕ 1723 του 
Φορέα 072  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ΚΑΕ 0899 του Φορέα 072 της Π.Ε. Πρέβεζας   
...................................................................................................................................................... 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 δαπάνης για την πληρωµή δικαστικής δαπάνης, βάσει των αριθµ. 1732/2012 
και 4841/2012 Αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
58445/4672/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58453/2067/18-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στις 19 Ιανουαρίου 
2011 σε δηµόσια συνεδρίαση του Ε΄ Τµήµατος Του Συµβουλίου της Επικρατείας 
εκδικάστηκαν οι αιτήσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων για την αναίρεση των 
αριθµ. 55/2007 και 576/2007 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και 
εκδόθηκαν οι αριθµ. 1732/2012 και 4841/2012 Αποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µε τις οποίες επιβλήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου η δικαστική δαπάνη  των 
αναιρεσιβλήτων ποσού 460,00€ για κάθε υπόθεση.  Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις η 
Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να καταβάλει για τη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων: 
Α) Για την συζήτηση της από 10/10/2007 αίτησης αναιρέσεως της αρ. 55/2007 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 460,00€ Β) Για την συζήτηση της από 4/2/2008 
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αίτησης αναιρέσεως της αρ. 576/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
460,00€ ΣΥΝΟΛΟ 920,00€  εισηγούµαστε την έγκριση δαπάνης ποσού 920,00€, για την 
έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, για την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής, στον 
πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσιβλήτων κ. Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, κάτοικο 
Αθηνών. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα 072 ΚΑΕ 0894, του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης 
υπάρχει διαθέσιµη πίστωση.».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/708/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 920,00 για την καταβολή εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων (σύµφωνα µε το 
άρθρο 283 παρ.2 Ν.3852/2010), της δικαστικής δαπάνης των αναιρεσιβλήτων, που 
επιβλήθηκε µε τις αριθµ. 1732/2012 και 4841/2012 Αποφάσεις του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (ήτοι ποσό € 460,00 βάσει κάθε απόφασης), για τη συζήτηση των από 10-10-
2007 και 04-02-2008 αιτήσεων αναίρεσης της Ν.Α. Ιωαννίνων, κατά των αριθµ. 55/2007 και 
576/2007 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, αντίστοιχα. 

Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, ήτοι συνολικού ποσού € 920,00 για 
την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής, στον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσιβλήτων κ. 
Κωνσταντίνο Κατερινόπουλο, κάτοικο Αθηνών, σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 072 
ΚΑΕ 0894, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
...................................................................................................................................................... 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και διαµονής του 
Προέδρου της Επιτροπής Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών 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 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 Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2465/18-06-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 58568/2073/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «… Λόγω ζητηµάτων που ανέκυψαν 
σχετικά µε λατοµική περιοχή του Ν. Ιωαννίνων καθώς και σχετικής αίτησης που εκκρεµεί, 
κρίνεται επιβεβληµένη η συνεδρίαση της επιτροπής του θέµατος. Σύµφωνα όµως µε την 
ανωτέρω σχετική απόφαση (παράγραφος ∆), η δαπάνη της εκτός έδρας µετακίνησης των 
εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ (οι οποίοι είναι πρόεδροι των αντίστοιχων επιτροπών), βαρύνει 
τις δαπάνες της Περιφέρειας, ενώ η έγγραφη πρόσκληση σε αυτούς πρέπει να 
συνοδεύεται και από απόφαση έγκρισης των σχετικών δαπανών. Για τους ανωτέρω 
λόγους παρακαλούµε να εγκρίνετε την προαναφερθείσα δαπάνη που αφορά την εκτός 
έδρας µετακίνηση του προέδρου της επιτροπής καθορισµού λατοµικών περιοχών της Π.Ε. 
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Ιωαννίνων (οδοιπορικά και 3 διανυκτερεύσεις) και η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 
700,00. ΕΦ: 350 ΚΑΕ: 0711». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/709/21-06-2013) 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού € 700,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 350, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης και διαµονής στα Ιωάννινα, του εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ, Προέδρου της 
Επιτροπής Καθορισµού Λατοµικών Περιοχών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την επερχόµενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών (µε συλλογή 
σφραγισµένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου: α) «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου 
έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», β) «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», γ) «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς» και δ) «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισµού δαπάνης € 
15.000,00 µε ΦΠΑ έκαστο, και συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής των διαγωνισµών.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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, 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, 
καθώς και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 
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6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
58086/4647/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58616/2076/18-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας παρακαλούµε 
για την έγκριση διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών (µε συλλογή 
σφραγισµένων προσφορών) για την εκτέλεση των κάτωθι : • ΕΡΓΟ: Συντήρηση και 
συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου – ΥΠΟΕΡΓΟ: 
Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και 
στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας, προϋπολογισµού 15.000,00 €. • ΕΡΓΟ: 
Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου – 
ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση &συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, 
προϋπολογισµού 15.000,00 €. • ΕΡΓΟ: Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου  στο 
Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου – ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση &συµπλήρωση 
πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς, προϋπολογισµού 15.000,00 €. • ΕΡΓΟ: 
Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου Στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου – 
ΥΠΟΕΡΓΟ: Συντήρηση &συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας, 
προϋπολογισµού 15.000,00 €. Για τα παραπάνω υποέργα έχει εγκριθεί η διάθεση 
πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε τις µε αριθµ. 57227/2436, 
57233/2437, 57235/2438 & 57236/2439/14-06-2013 αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, τις οποίες σας αποστέλλουµε συνηµµένες. ► Επιπλέον, σας αποστέλλουµε, 
συνηµµένες, τις µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) των παραπάνω πρόχειρων 
διαγωνισµών, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε 
για την έγκρισή τους. ► Τέλος, σας υποβάλλουµε το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, 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 διεξαγωγής των ανωτέρω διαγωνισµών....». 

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

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/710/21-06-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση 
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου», βάσει των σχετικών µελετών 
(τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 58086/4647/18-06-
2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών, ως εξής: 

1. «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και 
στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισµού 
δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, 

2. «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας (Παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ 

3. «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων – Κακαβιάς (Παροχή 
υπηρεσιών)» προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ και 

4. «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων – Άρτας (Παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την διενέργεια των ανωτέρω πρόχειρων 
µειοδοτικών διαγωνισµών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση των υποέργων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση 
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 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, 
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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 17-06-2013 Πρακτικό 
που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, ως 
πρόεδρος, 

2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και  

3. Τάτσης Σπυρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη  

1. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄,  

2. Μάντζος Κων/νος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Οικονόµου Άγγελος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε 
βαθµό Β΄. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για καθαρισµό του εθνικού οδικού δικτύου, 
διαφωνούµε µε την διενέργεια επιµέρους διαγωνισµών». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 17-06-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 030 

ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑ 2009ΕΠ3000002), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». 

 Σήµερα στις 17/06/2013 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 αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για 
την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ3000002), µε 
τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 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. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 
ως πρόεδρος, 

β. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και  

γ. Τάτσης Σπυρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 

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

α. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

β. Μάντζος Κων/νος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

γ. Οικονόµου Άγγελος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε 
βαθµό Β΄. 

 Ιωάννινα, 17/06/2013 
  
 Η Επιτροπή 
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, 
δεµάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-07-2013 έως 30-06-2014. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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. 58887/4702/19-
06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58902/2091/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Σας γνωρίζουµε ότι η συνολική 
ετήσια δαπάνη για την ταχυµεταφορά αλληλογραφίας, εγγράφων, µικρών και µεγάλων 
δεµάτων κ.λπ., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προϋπολογιστικά εκτιµώµενη, είναι εντός των χρηµατικών ορίων που επιτρέπουν 
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τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα αυτά, η υπηρεσία µας, για λόγους 
ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και προστασίας των συµφερόντων και του 
κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία συλλογής κλειστών (σφραγισµένων) 
προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για την εκτέλεση των 
παραπάνω υπηρεσιών. Μετά τα παραπάνω, παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, σε 
ότι αφορά την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών, για το χρονικό διάστηµα από 01-07-
2013 έως 30-06-2014 και µέχρι του ποσού των 20.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., στην A.C.S. S.A., µε χρέωση, για κάθε αποστολή βάρους έως 2 kg, σε όλη την 
Ελλάδα, µε παράδοση σε 1-2 εργάσιµες ηµέρες (αναλόγως προορισµού), 1,59 € και για 
κάθε επιπλέον kg, 0,90 €, η προσφορά της οποίας ήταν η συµφερότερη….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/711/21-06-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, την ανάθεση των υπηρεσιών της ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας εγγράφων, 
µικρών και µεγάλων δεµάτων κλπ, εντός της πόλεως, εντός και εκτός Ελλάδας, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2013 
έως 30-06-2014 και µέχρι του ποσού των € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 
0829), στην εταιρεία µε την επωνυµία A.C.S. S.A., η προσφορά της οποίας είναι η 
συµφερότερη, βάσει της διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών, που διενήργησε η 
ως άνω Υπηρεσία, ήτοι µε χρέωση € 1,59 για κάθε αποστολή βάρους έως 2 kg σε όλη 
την Ελλάδα, µε παράδοση σε 1-2 εργάσιµες ηµέρες (αναλόγως προορισµού) και µε 
χρέωση επιπλέον € 0,90 για κάθε επιπλέον κιλό. 

− Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την ανωτέρω εταιρεία A.C.S. S.A., για την παροχή 
υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας εγγράφων, µικρών και µεγάλων δεµάτων 
κλπ, εντός της πόλεως, εντός και εκτός Ελλάδας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2013 έως 30-06-2014 και µέχρι του 
ποσού των € 20.000,00 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 συνέκδοσης µε την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας 
έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» 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». 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58630/441/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 58662/2079/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η συνέκδοση της περιοδικής έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» της 
Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρίας Τζουµέρκων κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο 
πόνηµα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού πολιτισµού, της λαογραφίας, των 
ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής 
των Τζουµέρκων. Αποτελεί δε, ένα επιστηµονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την 
ανάπτυξη του πολιτισµού που έχουµε. Επίσης συµβάλει στην τουριστική προβολή και τη 
γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος το βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί ως 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδηµους 
Τζουµερκιώτες και βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους.  Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης 
αυτής, µε την οποία θα καλυφθούν τα έξοδα του τυπογραφείου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/712/21-06-2013) 

− Εγκρίνει τη συνέκδοση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την Ιστορική Λαογραφική 
Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά», η οποία κρίνεται 
απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο πόνηµα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού 
πολιτισµού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων. Αποτελεί δε, ένα επιστηµονικό υλικό 
διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισµού που έχουµε, ενώ συµβάλει στην 
τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και λειτουργεί ως συνδετικός 
κρίκος ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδηµους Τζουµερκιώτες και βοηθά 
στη σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους. 

Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δηµοσιογράφους, ∆ηµάρχους, 
καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών συλλόγων της οµογένειας, µε στόχο την προώθηση 
της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισµού της περιοχής µας.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), µε την οποία 
θα καλυφθούν τα έξοδα του τυπογραφείου για την ως άνω έκδοση.  
................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής 
σηµασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάµνηση της 
επανάστασης των Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58251/438/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58659/2078/18-06-2013 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «… Με βάση το υπ’ αριθµ. 210/2007 (ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007) 
Προεδρικό ∆ιάταγµα καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου ως δηµόσια εορτή 
τοπικής σηµασίας για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαρρυτών, πρώην Κοινότητα Καλαρρυτών, 
σε ανάµνηση της επανάστασης των Καλαρρυτών. Κάθε χρόνο την ευθύνη και το κόστος 
της εκδήλωσης είχε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και η Κοινότητα Καλαρρυτών 
από κοινού. Έτσι και φέτος η εκδήλωση βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου ως διάδοχη 
κατάσταση της Ν.Α.Ι. και το ∆ήµο Βορείων Τζουµέρκων, στον οποίο εντάχθηκε η 
Κοινότητα Καλαρρυτών. Φέτος πρόκειται για την 192η Επέτειο της Επανάστασης και θα 
διεξαχθεί την 7η Ιουλίου 2013. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που 
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επιβάλλεται από Π.∆. εντάσσεται, στο πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών 
γεγονότων τοπικής σηµασίας, υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης 
τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, εντάσσεται στην εθιµοτυπία και 
εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της 
σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τα έξοδα αφορούν στην έκδοση προσκλήσεων και εντύπων 
φακέλων, προµήθεια φυτών και στεφάνων για κατάθεση, παράθεση δεξίωσης για 400 
καλεσµένους (Αρχές Π.Ε. Ιωαννίνων, δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι φορέων κ.α.)…».  
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000,00 € µε ΦΠΑ για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/713/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής 
σηµασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, για την 192η Επέτειο της 
επανάστασης των Καλαρρυτών, η οποία καθιερώθηκε βάσει του υπ’ αριθµ. Π.∆. 210/2007 
(ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007), και θα διεξαχθεί την 7η Ιουλίου 2013. Η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.∆. στο 
πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας, υπαγορεύεται δε 
από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, 
εντάσσεται στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων αυτής.  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και 
αφορούν στην έκδοση προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προµήθεια φυτών και στεφάνων 
για κατάθεση, παράθεση δεξίωσης για 400 καλεσµένους (Αρχές Π.Ε. Ιωαννίνων, δικαστικές 
αρχές, εκπρόσωποι φορέων κ.α.).   
......................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας  
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1262/24-05-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 56422/1970/12-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την µε Αριθ. Πρωτ. 3579/24.04.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού 12.000,00 € από 
τον λογαριασµό 5% βελτιωτικά έργα δηµοσίων ιχθυοτροφείων Ν. Άρτας, που είναι 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 92 - 

κατατεθειµένος στο υποκατάστηµα Α.Τ.Ε. Άρτας, για την προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού Ανέζας σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η Υπηρεσία υποβάλλει το 
Σχέδιο ∆ιακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του 
έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007, προκειµένου να προχωρήσει στη 
δηµοπράτησή του. Επίσης εισηγείται ο διαγωνισµός να διεξαχθεί από την Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε µε την αριθ. 1/10/11.01.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών όλων των έργων της ∆ΤΕ/ΠΕ 
Άρτας έτους 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/714/21-06-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, τη διενέργεια 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο 
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 1262/24-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε 
µε την αριθ. 1/10/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για 
τη διεξαγωγή των διαγωνισµών όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, για το 
έτος 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1453/12-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56426/1971/12-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 100.000,00 € για το έργο: 
«Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.300,81 € και συνολικής 
δαπάνης µε ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
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Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1446/12-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/715/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.300,81 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 100.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1453/12-06-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1446/12-06-
2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού 
Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την Αριθ. Πρωτ. 42713/1885/09.05.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης4ης επαρχιακής 
οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας»). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1480/14-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57378/2033/14-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 79.486,95 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 100.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1473/13-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/716/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
79.486,95 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 100.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1480/14-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1473/13-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 97 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1477/14-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57388/2034/14-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 200.000,00 € για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 159.702,62 € και 
συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 200.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
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(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1468/13-06-2013  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου 
και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/717/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 159.702,62 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 200.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1477/14-06-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1468/13-06-
2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 11-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού 
Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 14/507/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1020/29-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1021/29-04-2013 απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1558/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58563/2072/18-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 17-06-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 11-06-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
πενήντα ένα επί τοις εκατό (51,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.809,73 €, µε απρόβλεπτα 15.881,19 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.600,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας 
δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/718/21-06-2013) 

− Την έγκριση του από 17-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 11-06-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Θεοδώριανα προς Θεσσαλία», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πενήντα ένα επί τοις 
εκατό (51,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
13.809,73 €, µε απρόβλεπτα 15.881,19 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
19.600,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (51,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 17-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», 
αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, Ε∆Ε, µέχρι την 31-10-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1463/17-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58091/2051/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 13.6.2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.10.2013, λόγω των καιρικών συνθηκών 
στην περιοχή του έργου, κατά την χειµερινή περίοδο (ορεινή περιοχή του ∆ήµου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη). Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «….. Η σύµβαση υπογράφηκε 
την 06.09.2012 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 30.06.2013. Μέχρι σήµερα έχει 
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εκτελεστεί το 100 % των χωµατουργικών και το 50 % των τεχνικών και αποµένουν οι 
εργασίες της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και της σήµανσης – ασφάλισης. Η Υπηρεσία 
µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 31.10.2013 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 οµόφωνα 
(απόφαση 18/719/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, 
Ε∆Ε, µέχρι την 31-10-2013, 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – 
Φτέρη – Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια 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. 1181/14-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58985/2093/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 17.5.2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.07.2013, δεδοµένου ότι λόγω α) της 
χειµερινής περιόδου και των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του 
έργου και β) των ακραίων καιρικών συνθηκών στον νοµό, οι εργασίες των ασφαλτικών δεν 
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ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «… Η 
σύµβαση υπογράφηκε την 06.11.2012 δηλαδή µετά την λήξη της συµβατικής προθεσµίας 
(30-9-2012) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης. Με την αριθµ. 
34/1386/28.11.2012 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. 37/1551/27.12.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 31.05.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 30.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 18.568,71 € µε Φ.Π.Α. Για την ολοκλήρωση 
του έργου αποµένουν οι εργασίες ασφαλτικών. Το ποσοστό του έργου που εκτελέστηκε 
ανέρχεται στο 75% 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 18/720/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού 
δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια 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. 34/1386/28-11-2012 και 37/1551/27-12-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., είχε χορηγηθεί και 
άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο µέχρι τώρα έπρεπε να είχε 
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 105 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, 
Εµπειροτέχνη, 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. 1550/19-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 59033/2094/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 18.06.2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.07.2013, λόγω των άσχηµων 
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά τους χειµερινούς 
µήνες µε αποτέλεσµα τη µη ολοκλήρωση του έργου εντός του συµβατικού χρόνου. Η 
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Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «…Επειδή η περιοχή κατασκευής του έργου 
είναι ορεινή και οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή του εντός του 
συµβατικού χρόνου, η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 31.07.2013 ώστε να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση του έργου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά…. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/721/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – 
Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, Εµπειροτέχνη, µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 των Πρακτικών Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-
06-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 
3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς 
στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 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 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. 
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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 «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’). 

7. Την αριθµ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, για την 
επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του έργου του θέµατος, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 38343/296/23-04-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας.  

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 56949/400/13-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 57017/2028/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζονται συνηµµένα τα Πρακτικά Ι και ΙΙ που αφορούν τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και  την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αντίστοιχα για την επιλογή 
εξωτερικού συνεργάτη για τα παραδοτέα: 1.∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-
τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας. 
2.Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία 
και 3.∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας του έργου "GrItCUZINE - Cultural 
gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the 
region Greece-Italy" προϋπολογισµού 25.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 
εισηγείται την έγκρισή τους. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/722/21-06-2013) 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-06-2013 
(έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 
3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή 
περιοχή», στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ,  

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία:  

Α. Πρακτικό Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής): η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών που υπέβαλαν 
εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των εταιρειών α) «PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες» και β) «NextCom Α.Ε. Υψηλής τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού 
εµπορίου, Συµβουλευτικών υπηρεσιών & Συµµετοχών» και αφού συνέταξε τον σχετικό πίνακα 
δικαιολογητικών συµµετοχής, διαπίστωσε ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του διαγωνισµού. 
Επιπλέον σηµειώνεται ότι η εταιρεία «Next Com Α.Ε.», κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, το υπόδειγµα της οποίας διαφοροποιούνταν από το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος Ι της Προκήρυξης. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, εξέτασε την εγγυητική ως 
προς την πληρότητά της και την έκανε δεκτή, γιατί κάλυπτε τους ουσιώδεις όρους και τα 
αναγκαία στοιχεία όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου). 

Β. Πρακτικό ΙΙ/12-06-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, προέβη σε έλεγχο και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
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συµµετεχόντων εταιρειών α) «PlanTech Ε.Π.Ε.» και β) «NextCom Α.Ε.» και αφού διαπίστωσε 
ότι και οι δύο Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές, 
προέβη στην αξιολόγησή τους και συνέταξε τους σχετικούς Πίνακες Βαθµολόγησης, σύµφωνα 
µε τους οποίους και βάσει του τύπου της προκήρυξης, ο συνολικός βαθµός τεχνικής 
προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε συµµετέχουσας εταιρείας είναι: α) «PlanTech Ε.Π.Ε.» ΣΒΤΠ 
=(101,3/101,3)*100= 100 και β) «NextCom Α.Ε.» ΣΒΤΠ=(100/101,3)*100=98,72. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα εισηγείται την αποδοχή των Τεχνικών 
Προσφορών των ανωτέρω συµµετεχόντων εταιρειών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω Ι/06-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-06-
2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, 
στον πρόχειρο διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την επιλογή εξωτερικού 
συνεργάτη που θα υλοποιήσει τα παραδοτέα 3.1.3, 3.2.3 και 3.3.3 όπως αυτά περιγράφονται 
στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου της Π.Ε. Άρτας «GrItCUZINE Πολιτιστικές και 
γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της 
γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε 
ΦΠΑ και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «PlanTech 
Ε.Π.Ε. Πληροφορική & Συµβουλευτικές υπηρεσίες» και β) «NextCom Α.Ε. Υψηλής 
τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού εµπορίου, Συµβουλευτικών υπηρεσιών & Συµµετοχών» επειδή 
προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, µε συνολικό βαθµό τεχνικής 
προσφοράς (ΣΒΤΠ) για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) «PlanTech Ε.Π.Ε.» ΣΒΤΠ 
=(101,3/101,3)*100= 100 και β) «NextCom Α.Ε.» ΣΒΤΠ=(100/101,3)*100=98,72. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 06/06/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε 

µε την αριθµ. 5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό 

(Α∆Α:ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9) για την επιλογή Αναδόχου που θα υλοποιήσει µία σειρά 

παραδοτέων στα πλαίσια του έργου «GrItCUZINE - Cultural gastronomic 

particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region 

Greece-Italy» (τον οποίο προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την 

υπ’αριθµ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Γρύλλια Μαρία, Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο,  αναπληρωµατικό µέλος  

3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας . 

Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την Προκήρυξη και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον 

διαγωνισµό στον οποίο υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές. Έχοντας υπόψη την αριθµ. 

οικ. 46756/336 Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή εξωτερικού 

συνεργάτη για τα παραδοτέα: 1.∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση 

της τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας. 

2.Καταγραφή Ιστορικών και πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη 

Γαστρονοµία και 3.∆ηµιουργία Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας του έργου 

GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 

local gastronomic heritage in the region Greece-Italy» προέβη στη καταγραφή των 

φακέλων συµµετοχής, σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου κάθε φακέλου 
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προσφοράς, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν στην Π.Ε. Άρτας, παρουσία εκπροσώπων 

και από τις δύο (2) ενδιαφερόµενες εταιρίες ως κατωτέρω: 

 

Α/Α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 
PlanTech ΕΠΕ 
Πληροφορική & 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 
06-06-2013 53849/375 

2 

NextCom ΑΕ 
Υψηλής τεχνολογίας, 

Ηλεκτρονικού εµπορίου, 
Συµβουλευτικών υπηρεσιών 

& Συµµετοχών 

06-06-2013 53863/376 

 

          Επειδή οι φάκελοι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, η Επιτροπή εν συνεχεία προέβη 

στο άνοιγµα των φακέλων προσφοράς των δύο (2) ενδιαφεροµένων και εξέτασε τη 

πληρότητα των τυπικών δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη Προκήρυξη.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο (2) προσφορές υποβλήθηκαν σε 

σφραγισµένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα), όπως ορίζει η 

Προκήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. Μέσα στον κυρίως φάκελο κάθε 

προσφοράς βρέθηκαν εκτός από την τεχνική και οικονοµική προσφορά, και τα 

ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία εξετάστηκαν και 

µονογράφησαν. Επιπλέον, µονογράφησαν και όλες οι σελίδες της Τεχνικής 

Προσφοράς.  

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής η Επιτροπή εξέτασε εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους 

της Προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συµµετοχής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 PlanTech 

ΕΠΕ 

ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Next Com 

Α.Ε 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο (2) ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η εταιρεία Next Com Α.Ε κατέθεσε εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, το υπόδειγµα της οποίας διαφοροποιούνταν από το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της Προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασε την εγγυητική 

ως προς την πληρότητά της και την έκανε δεκτή, γιατί κάλυπτε τους ουσιώδεις όρους 

και τα αναγκαία στοιχεία όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07 (Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου).  

  Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη 

κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής.  

    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη 

της επιτροπής. 

Άρτα    06/06/2013 

Η Επιτροπή 

Γρύλλια Μαρία 

 

Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 

 

Ψωµάς Γεώργιος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Στην Άρτα σήµερα 12/06/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε η 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε 

µε την αριθµ. 5/100/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δύο (2) 

ενδιαφεροµένων εταιριών PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & Συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και NextCom Α.Ε. Υψηλής τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού εµπορίου, 

Συµβουλευτικών υπηρεσιών & Συµµετοχών, που σύµφωνα µε το από 06-06-13 

Πρακτικό Ι πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής της Προκήρυξης 

(Α∆Α:ΒΕΝ57Λ9-ΡΕ9) για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τα παραδοτέα: 

1.∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή-τεκµηρίωση της τοπικής Παραδοσιακής 

Γαστρονοµίας που συναντάται στη Π.Ε. Άρτας. 2.Καταγραφή Ιστορικών και 

πολιτιστικών γεγονότων που συνδέονται µε τη Γαστρονοµία και 3.∆ηµιουργία 

Κοινού Λεξικού Γαστρονοµίας του έργου «GrItCUZINE - Cultural gastronomic 

particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region 

Greece-Italy» τον οποίο προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας (Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την 

υπ’αριθµ. 14/483/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Γρύλλια Μαρία, Πρόεδρος 

2. Μιλτιάδους Γεώργιο, µέλος  

3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) 

ενδιαφεροµένων εταιριών και αφού έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στο τεύχος της 

Προκήρυξης προέβη στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Τα συµπεράσµατα 

καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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α/α Ενδιαφερόµενος ΟΜΑ∆Α Α. ΟΜΑ∆Α Β. 

1 PlanTech ΕΠΕ 
Πληροφορική & Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 
NextCom ΑΕ 

Υψηλής τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού εµπορίου, 
Συµβουλευτικών υπηρεσιών & Συµµετοχών 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο (2) Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν 

πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές και τις αξιολογεί όπως παρακάτω:  

 

Αναφορικά µε την εταιρία PlanTech ΕΠΕ: 

Α) Στην Τεχνική Προσφορά, η εταιρία PlanTech ΕΠΕ παρουσιάζει προτάσεις, 

µεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του 

έργου. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Πρόσκλησης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

Β) Η επάρκεια και η λειτουργία της οµάδας έργου της εταιρίας είναι ικανοποιητική 

(πολυπληθέστερη οµάδα εργασίας). Η συσχέτιση των δράσεων µε τα αντίστοιχα 

στελέχη  υπερκαλύπτει τις ανάγκες του έργου (υπεύθυνος έργου µε εµπειρία σε 

γαστρονοµία) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PlanTech ΕΠΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α         80%  

Α1 
Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των 
κατηγοριών ενεργειών. 

20% 100 

Α2 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν τη κατανόηση των απαιτήσεων του 
έργου καθώς και πρωτότυπες και καινοτόµες 
εφαρµογές.  

30% 100 

Α3 
∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου (οργάνωση, 
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία). 

30% 100 

Β ΟΜΑ∆Α Β        20%  

Β1 ∆οµή και οργάνωση οµάδας έργου       10% 105 

Β2 
Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη 

    10% 108 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Αναφορικά µε την εταιρία NextCom Α.Ε.: 
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Α) Στην Τεχνική Προσφορά, η εταιρία NextCom Α.Ε παρουσιάζει προτάσεις, 

µεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του 

έργου. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Πρόσκλησης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

Β) Η επάρκεια και η λειτουργία της οµάδας έργου της εταιρίας, καθώς και η 

συσχέτιση των δράσεων µε τα αντίστοιχα στελέχη είναι ικανοποιητική και καλύπτει 

τις ελάχιστες απαιτήσεις της Προκήρυξης.   

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NextCom ΑΕ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α       80%  

Α1 
Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των 
κατηγοριών ενεργειών. 

20% 100 

Α2 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν τη κατανόηση των απαιτήσεων 
του έργου καθώς και πρωτότυπες και 
καινοτόµες εφαρµογές.  

30% 100 

Α3 

∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου (οργάνωση, 
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία). 
 

30% 100 

Β ΟΜΑ∆Α Β      20%  

Β1 
Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών του 
έργου 

    10% 100 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος του έργου. Πληρότητα 
της Οµάδας Έργου. 

    10% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος 

αξιολογείται µε το συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο:        

                            ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100. 

     ΑΒΤΠmax 

Συµπερασµατικά,  

• για την εταιρία PlanTech ΕΠΕ ισχύει ΣΒΤΠ=(101,3/101,3)*100= 100. 

• για την εταιρία NextCom Α.Ε. ισχύει ΣΒΤΠ=(100/101,3)*100=98,72.  
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Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω βαθµολογίες και αφού οι φάκελοι των 

Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) εταιριών PlanTech ΕΠΕ και NextCom Α.Ε. ήταν 

σύµφωνοι µε τις απαιτήσεις και τους όρους της Πρόσκλησης και δεδοµένου ότι οι 

δύο (2) ανωτέρω εταιρίες έχουν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο από 06-06-13 Πρακτικό Ι 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται τις Τεχνικές Προσφορές των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών 

PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & Συµβουλευτικές υπηρεσίες και NextCom Α.Ε. 

Υψηλής τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού εµπορίου, Συµβουλευτικών υπηρεσιών & 

Συµµετοχών. 

 Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη 

κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής.  

  Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα 

µέλη της επιτροπής. 

Άρτα    12/06/2013 

Η Επιτροπή 

Γρύλλια Μαρία 

 

Μιλτιάδους Γεώργιος 

 

 

Ψωµάς Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 δαπανών για τον εορτασµό της 132ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 30-06-2013 στην Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55029/380/10-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55075/1938/10-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 
132ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το Β.∆. 157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969 Περί καθορισµού 
εορτών). Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 µε Φ.Π.Α., περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους (δηλ. Βουλευτές, 
εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές  Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς  κ.α.), παράθεση 
γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλώσιµων, αγορά 
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στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κλπ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/723/21-06-2013) 

Εγκρίνει την οργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της 132ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, που θα 
γίνει βάσει του προγράµµατος, την 30-06-2013 και περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, 
δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ για 100 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το Β.∆. 
157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969: Περί καθορισµού εορτών)  και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου 
ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας, για την κάλυψη των εξόδων για την 
οργάνωση της εκδήλωσης, που περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά 
καφέ για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, 
∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος προς τους επισήµους, αγορά 
αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφηση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, αµοιβή 
φιλαρµονικής «ΣΚΟΥΦΑ»  κ.λ.π. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας 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 Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 56007/397/12-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
56715/2012/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μακρυγιάννης», µε τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» και µε 
τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ», καθώς και την έγκριση των σχετικών 
δαπανών για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στις εκδηλώσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, δήλωσαν τα εξής: «Είναι µεν θεµιτό να στηρίζονται από την Περιφέρεια 
τέτοιες προσπάθειες και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία 
των Φορέων, και για το λόγο αυτό συµφωνούµε µε το θέµα, εφόσον βέβαια η συνδιοργάνωση 
από την Π.Ε. Άρτας των ανωτέρω εκδηλώσεων, υπάγεται στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας και 
οι αντίστοιχες δαπάνες είναι επιλέξιµες, λαµβάνοντας υπόψη και την τοποθέτησή µας σε 
παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και των σχετικών εγγράφων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, που είχαµε καταθέσει στη 12η/09-04-2013 Συνεδρίαση της Ο.Ε.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/724/21-06-2013) 
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Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση των κάτωθι 
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για την 
κάλυψη της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στις εκδηλώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ως εξής: 

1. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2013 και στο οποίο θα συµµετέχουν χορευτικά συγκροτήµατα 
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του Ιστορικού 
Γεφυριού της Άρτας, µε σκοπό την ανάδειξή του και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από αρκετά κανάλια. 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ σηµαντική 
την προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους πολιτιστικούς 
συλλόγους της περιοχής. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
1.500,00 µε ΦΠΑ και θα καλύψει τη δαπάνη για την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και για την 
ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα 
βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

2. Φεστιβάλ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥ∆Ι», µε τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο 
«ΣΚΟΥΦΑΣ», που θα πραγµατοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2013 και στο οποίο θα 
συµµετέχουν χορευτικά συγκροτήµατα από την Ελλάδα και αποτελεί µια σοβαρή προσπάθεια µε 
σεβασµό στους δρόµους της πολιτιστικής µας παράδοσης. 

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ σηµαντική την 
προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους πολιτιστικούς συλλόγους 
της περιοχής. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
1.000,00 µε ΦΠΑ, και θα καλύψει τη δαπάνη για την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και για την 
ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα 
βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

3. Πολιτιστική βραδιά µε τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «ΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2013 και στην οποία θα συµµετέχουν χορευτικά συγκροτήµατα 
από την Πρέβεζα και την Θεσσαλονίκη.  

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ σηµαντική την 
προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους πολιτιστικούς συλλόγους 
της περιοχής. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των € 
500,00 µε ΦΠΑ, και θα καλύψει τη δαπάνη για την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και για την 
ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα 
βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

 7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 τη µίσθωση µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης  (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα) για την για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 
στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός) από 13-03-2013, από έντονα 
καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 1039/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/13-03-13 (Α∆Α: 
ΒΕ∆Σ7Λ9-65Α) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών 
µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 1039/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/13-03-13 (Α∆Α: ΒΕ∆Σ7Λ9-65Α) Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
µηχανηµάτων και οχηµάτων ιδιωτών (εκσκαφέας, φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα) για 
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός) 
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από 13/3/2013, από έντονα καιρικά φαινόµενα, έχοντας υπόψη: « …. Την από 13-3-2013 εγκύκλιο 
µε σηµείωση “ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ” της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, η οποία 
ειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα. …. Το υπ. Αριθ. Πρωτ.2701 από 13-3-2013 έγγραφο 
του ∆. Κεντρικών Τζουµέρκων µε το οποίο αναφέρθηκε κατάπτωση στην ε. ο. Άρτας Τετρακωµου, 
καθώς επίσης και πλήθος ειδοποιήσεων τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας 
των ∆ήµων Γ. Καραϊσκάκη και Κ. Τζουµέρκων και το γεγονός ότι η ε.ο. Άρτας – Ράµιας µέσω 
Γέφυρας Τζαρή αποκλείστηκε και στα δυο ρεύµατα κυκλοφορίας από µεγάλη κατάπτωση, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη …. Την επικινδυνότητα της κατάστασης για την οδική ασφάλεια και το γεγονός 
ότι τα ΜΕ της ΠΕ Άρτας βρίσκονται σε άλλα σηµεία του οδικού δικτύου καλύπτοντας επίσης ανάγκες 
καθαρισµού καταπτώσεων …». 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2318/11-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56713/2011/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: «….Την έγκριση δαπάνης, για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων και 
οχηµάτων µε ωριαία αποζηµίωση σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, του ποσού των 13.517,70 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Στη τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφάλειας. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των ΚΑΠ της ΠΕ Άρτας, ( Φορεας: 
071, Κ.Α. 9779, ∆ΙΑΦΟΡΑ, Α/Α έργου 19)...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/725/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέας, 
φορτωτής, εκχιονιστικό, φορτηγό, αλατιέρα κλπ) µε ωριαία αποζηµίωση, και ιδιοκτησίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, συνολικού ποσού € 13.517,70 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών από 13-03-2013, για την αντιµετώπιση 
έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός) από 
έντονα καιρικά φαινόµενα, µέχρι την αποκατάσταση της βατότητας, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
1039/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/13-03-13 (Α∆Α: ΒΕ∆Σ7Λ9-65Α) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας 
περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας, οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων ιδιωτών για την άρση καταπτώσεων, αποχιονισµό, καθαρισµό και απόδοση των δρόµων στην 
κυκλοφορία µέχρι την παύση των φαινοµένων κατολίσθησης, παγετού και χιονόπτωσης για όσο 
διάστηµα βρίσκονται σε εξέλιξη, και επειδή τα µηχανήµατα της Π.Ε. Άρτας δεν επαρκούσαν για την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ως εξής:   

α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ. Κυκλ. Ηµ/νία Θέση Επέµβασης Ώρες 
Εργασίας 

Τιµή 
ώρας ∆απάνη 

09/03/13 
∆ρόµος Σκούπα - Γέφυρα 
Τζαρη (άρση 
καταπτώσεων) 

3 

11/03/13 
∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Γέφυρα Τζαρή (άρση 
καταπτώσεων) 

8 

13/03/13 
∆ρόµος Σκούπα - Γέφυρα 
Τζαρη (άρση 
καταπτώσεων) 

4 

∆ρόµος ∆ίστρατο - 
Γέφυρα Τζαρή 

∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Γέφυρα Τζαρή 

∆ρόµος Μικροσπηλιά - 
Σκοτωµένο - Σγάρα 

14/03/13 

(άρση καταπτώσεων) 

8 

1 Σωτήρης Μάµαλης ΜΕ 50860 

15/03/13 
∆ρόµος Μακρύκαµπος - 
Γέφυρα Τζαρή (άρση 
καταπτώσεων) 

7 

50,00 1.500,00 
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14/03/13 7 
2 Βασίλειος Σίµος ΜΕ 50892 

15/03/13 

∆ρόµος Καστανιά - 
Τετράκωµο (άρση 
καταπτώσεων) 9 

50,00 800,00 

14/03/13 8 
15/03/13 8 3 Νικόλαος Τράµπας ΜΕ 49829 
16/03/13 

∆ρόµος Ανεµορράχη - 
Καλλονή - Κυψέλη (άρση 
καταπτώσεων) 8 

50,00 1.200,00 

14/03/13 

∆ρόµος Αστροχώρι – 
Κρανιές – Ξηρόκαµπος 
(επίχωση δρόµου θέση 
Κρανιές) 

9 

ΜΕ 95808 

15/03/13 
∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μηλιανά – Πηγές (άρση 
καταπτώσεων) 

9 

ΜΕ 95808 
ΜΕ 106137 

16/03/13 

∆ρόµος Κρανιές – 
Αστροχώρι – Μηλιανά – 
Πηγές (άρση 
καταπτώσεων – αλάτι 
λόγω παγετού) 

6 

ΜΕ 95808 19/03/13 
∆ρόµος Αστροχώρι – 
Κρανιές – Καλεντίνη 
(άρση καταπτώσεων) 

4 

ΜΕ 95808 2 

50,00 

ΑΤΗ 5848 
21/03/13 

∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μηλιανά – Πηγές 
(επίχωση δρόµου θέση 
Μηλιανά) 

6 55,00 

ΜΕ 95808 2 50,00 

ΑΤΗ 5848 
22/03/13 

∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μηλιανά – Πηγές 
(επίχωση δρόµου θέση 
Γρέβια) 

6 55,00 

ΜΕ 95808 2 50,00 

ΑΤΗ 5848 
23/03/13 

∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μηλιανά – Πηγές 
(επίχωση δρόµου θέση 
Αηδονιά) 

6 55,00 

26/03/13 6 

4 Χρήστος Λιόλιος 

ΜΕ 95808 
27/03/13 

∆ρόµος Αστροχώρι – 
Μεγαλόχαρη – 
Μεσόπυργος (άρση 
καταπτώσεων) 

6 
50,00 

3.290,00 

15/03/13 4 
16/03/13 3 
26/03/13 5 

5 Βασίλειος Θωµάς ΜΕ 120952 

27/03/13 

∆ρόµος Γέφυρα Πλάκας – 
Άγναντα (άρση 
καταπτώσεων) 

5 

50,00 850,00 

6 
Μ. Αλυµάρας & Σία 
Ο.Ε. 

ΜΕ 40024 13/03/13 
∆ρόµος Αθαµάνιο – 
Θεοδώριανα (καθαρισµός 
χιονιού) 

5 50,00 250,00 

14/03/13 

∆ρόµος Ροδαυγή – 
∆αφνωτή – Γέφυρα 
Πλάκας (άρση 
καταπτώσεων) 

5 

7 Κων/νος Κασσάρας  ΜΕ 50849 

15/03/13 
∆ιασταύρωση Γέφυρα 
Τζαρή προς Σκούπα 
(άρση καταπτώσεων) 

5 

50,00 500,00 

15/03/13 4 
8 Λεωνίδας Κατσάνος ΜΕ 50854 

31/03/13 

∆ρόµος Μελάτες – 
Βουργαρέλι (καθαρισµός 
από πέτρες) 4 

50,00 400,00 

9 Χρήστος Ντούλας ΜΕ 92824 18/03/13 

∆ρόµος Αστραποκαµµένο 
– Καλεντίνη (άρση 
καταπτώσεων – επίχωση 
δρόµου) 

10 50,00 500,00 
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10 Νίκος Γεωργογιάννης ΜΕ 50825 18/03/13 
∆ρόµος Κρυονέρι – 
Φτέρη (άρση 
καταπτώσεων) 

5 50,00 250,00 

11 Ευάγγελος Ζορµπάς ΜΕ 40041 27/03/13 
∆ρόµος Ναζαίοι – 
Βαθύκαµπος (καθαρισµός 
δρόµου) 

8 50,00 400,00 

ΜΕ 108057 10 50,00 
12 

Βασίλειος 
Μητρογεώργος ΕΚΑ 9843 

27/03/13 
Απόφραξη κοίτης 
ποταµού Λούρου από 
κορµούς δένδρων 10 55,00 

1.050,00 

     Σύνολο 10.990,00 
     ΦΠΑ 23% 2.527,70 
     Γενικό Σύνολο 13.517,70 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας ( Φορεας: 071, Κ.Α. 
9779, ∆ΙΑΦΟΡΑ, Α/Α έργου 19), ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, 
οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική 
δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ.  Ιωάννου Αθηνά και Στέφανος Ζούµπας, 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 ζήτησαν 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

        7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 µετακίνησης του Οικονόµου Γρηγορίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη, για την 
παρακολούθηση του προγράµµατος επιµόρφωσης των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών 
για τη διενέργεια των Επισκοπήσεων του έτους 2013, που θα πραγµατοποιηθεί την 20η 
Ιουνίου 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 και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 5538/17-
06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58073/2050/17-06-2013 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση του 
προγράµµατος επιµόρφωσης των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών για τη διενέργεια των 
Επισκοπήσεων του έτους 2013, που θα πραγµατοποιηθεί  την 20η  Ιουνίου 2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 5538/17-06-2013 
εισήγησης της της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και την 
πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-06-2013.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/726/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη,  για την παρακολούθηση του 
προγράµµατος επιµόρφωσης των φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών για τη διενέργεια των 
Επισκοπήσεων του έτους 2013, την 20η Ιουνίου 2013 (ηµέρα αναχώρησης 19-06-2013 και 
επιστροφής 21-06-2013), καθώς και τη δαπάνη ποσού 250,00 € για τη µετακίνησή του, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 291, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 47ο 

Τροποποίηση – ανάκληση της αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
η οποία ακυρώθηκε εν µέρει, µε την αριθµ. 5/1/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
18 του Ν. 2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 30-04-2013 προσφυγή του Λιάνου 
Αναστάσιου, σχετικά µε την συµµετοχή του στη δηµοπρασία που διενεργήθηκε την 22-01-2013, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση 
δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», 
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», καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την αριθµ. 35/1458/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 2010ΕΠ03000014, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 108543/2169/05-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 108537/2168/05-12-2012 απόφαση 
της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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9016/334/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο υποβάλλονται 
συνηµµένα:  Α) το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
Β) οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ήτοι: η µε 
αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, η µε αρ. πρωτ. 
7899/166/25/1/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και η µε αρ. πρωτ. 
8388/172/28/1/2013 ένσταση του Λιάνου Αναστάσιου, και Γ) η από 29-01-2013 γνωµοδότηση της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, επί των ανωτέρω ενστάσεων. 

8. Την αριθµ. 5/94/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αναβλήθηκε η 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω ενστάσεων και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης (όπως υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα), στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. Σ. Γιώγο, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των 
θεµάτων που τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

9. Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ.  Σ. Γιώγου, που υποβλήθηκε 
για το θέµα των υπό κρίση ενστάσεων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 
έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
16453/616/20-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.).  

10. Την αριθµ. 7/170/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, κατόπιν 
εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί των ενστάσεων του 
θέµατος, βάσει της ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότησης του Γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {όπως 
υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ 
αυτή έγγραφα (το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τις υποβληθείσες 
ενστάσεις και την από 29-1-2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επί των ανωτέρω 
ενστάσεων), καθώς και τη σχετική αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον 
δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που 
τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις, και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν επ’ αυτών, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο 
της για τη λήψη απόφασης. Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω φάκελο της υπόθεσης που 
διαβιβάσθηκε στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, περιλήφθηκε και το αριθµ. πρωτ. 
4632/21-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας (επισυνάπτεται στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το αρ. πρωτ. 16453/616/20-02-2013 έγγραφο), 
το οποίο κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ο κ. Αλκιβιάδης Λάµπρου, ο οποίος παρέστη στη 
συνεδρίαση και ανέπτυξε στα µέλη της Επιτροπής τις θέσεις του – και απάντησε σε ερωτήσεις 
αυτών – σχετικά µε τις ενστάσεις που υπέβαλε. Ειδικότερα, στο ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4632/21-02-
2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, που αφορά στο από 13-12-2012 
πρωτόκολλο περαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας για το έργο «Επισκευή 
κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου, αναφέρεται ότι «…. η 
βεβαίωση περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» δεν έχει 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγ/τσας και δεν έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια όπως 
προβλέπει ο Ν.3861/2010.». 

11. Τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που 
υποβλήθηκε για το θέµα των υπό κρίση ενστάσεων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 27032/221/26-
03-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
27044/969/26-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

12. Την αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εξετάσθηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου του θέµατος, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και αποκλείσθηκαν από τον διαγωνισµό, οι 
προσφορές των συµµετεχόντων: α) της εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», και β) της 
ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.» και Β) διαβιβάσθηκε η απόφαση στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοπρασίας, µε τη 
σύνταξη του οριστικού πίνακα και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

13. Το αριθµ. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, στο οποίο 
περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/3-6-2013 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 29/05-06-
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2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 54959/1934/10-06-2013 στον φάκελο 1/2013 
Προσφυγών), σύµφωνα µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή:  

«… ∆έχεται την από 30-4-2013 ασκηθείσα προσφυγή του Αναστασίου Λιάνου Ε∆Ε, κατοίκου 
Ηγουµενίτσας 

Ακυρώνει  την  προσβαλλόµενη  υπ'  αριθµ. 11/2013  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου (ως προς το 19° θέµα) ως µη νόµιµη.  

Αναπέµπει την υπόθεση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να 
ληφθεί νέα νόµιµη απόφαση, ώστε η προσφορά του προσφεύγοντα να γίνει αποδεκτή και να 
συµµετάσχει αυτός στην περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση 
δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας». …...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/727/21-06-2013) 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 1/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 που 
περιλαµβάνεται στο αριθµ. 5/2013 Πρακτικό της, µε την οποία έγινε δεκτή η από 30-04-2013 ασκηθείσα 
προσφυγή του Αναστασίου Λιάνου Ε∆Ε, κατά της αριθµ. 11/338/03-04-2013 αποφάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία και ακυρώθηκε εν µέρει, επειδή κατά τη 
λήψη της διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 παράβαση νόµου, 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

Ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/08, την αριθµ. 11/338/03-04-
2013 απόφασή της,  

ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στον αποκλεισµό της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος 
του Κων.», από τον διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», κατόπιν αποδοχής της σχετικής, µε αρ. πρωτ. 
7899/166/25/01/2013 ένστασης του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, κατά του Πρακτικού της Ε.∆. 
της ανωτέρω δηµοπρασίας και  

Τροποποιεί την ως άνω αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασή της, κάνοντας αποδεκτή την προσφορά 
της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.», στην ανοιχτή δηµοπρασία που διενεργήθηκε 
την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ και  

διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ανωτέρω έργου, ώστε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοπρασίας, µε τη σύνταξη του οριστικού πίνακα, µε τη συµµετοχή και 
της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.», και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 11/338/03-04-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 48ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που 
εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 44997/1896/15-05-
2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 15/551/21-05-
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. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   
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8. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 44997/1896/15-05-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου, τα οποία 
εργάσθηκαν από 14-05-2013 στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την αποκατάσταση βατότητας 
στο επαρχιακό δίκτυο λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων (βροχοπτώσεων), και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (JCB κλπ), που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων.   

10. Την αριθµ. 15/551/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Γούλα Ιωάννη, της εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού οδικού δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, τα 
οποία εργάστηκαν από 14-05-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 44997/1896/15-05-
2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω 
προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
55797/2320/11-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55917/1965/11-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, των εργασιών για: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού 
δικτύου στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων (βροχoπτώσεων)», 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/728/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.968,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την 
πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στον ∆ήµο 
Ηγουµενίτσας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, που εκτέλεσε ο Γούλας Ιωάννης, µε τα αριθµ. 
ΜΕ 121878 και ΕΚΒ 4787 από 14 έως 17-05-2013 (ήτοι: ΜΕ 121878: 15 ώρες εργασίας Χ € 
60,00 / ανά ώρα = € 900,00 και ΕΚΒ 4787: 14 ώρες εργασίας Χ € 50,00 / ανά ώρα = € 700,00 
µε Σύνολο ∆απάνης € 1.600,00 Χ 23% ΦΠΑ), και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, που 
απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 44997/1896/15-05-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την 
αριθ. 15/551/21-05-2013 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

� 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 
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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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 49ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου 
από την Εγνατία Οδό, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της 
αριθµ. 44991/1895/15-05-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της 
αριθµ. 15/552/21-05-2013 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. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση 
Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

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

9. Την αριθ. πρωτ. 44991/1895/15-05-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου, τα οποία εργάσθηκαν στις 12-05-2013 για την 
αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό στο ύψος του Βασιλικού, και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό (γερανούς, ρυµουλκό), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων.   

10. Την αριθµ. 15/552/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον 
Γούλα Ιωάννη, της εκτέλεσης εργασιών για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την 
Εγνατία Οδό στο ύψος του Βασιλικού, τα οποία εργάστηκαν από 12-05-2013, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 44991/1895/15-05-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό (γερανούς, ρυµουλκό), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 55813/2322/11-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55906/1964/11-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, των 
εργασιών για: «Επέµβαση Πολιτικής Προστασίας µε σκοπό την αποµάκρυνση καµένου 
λεωφορείου από την Εγνατία Οδό», σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών 
εργασίας, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/729/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.238,60 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την πληρωµή 
εργασιών για την αποµάκρυνση καµένου λεωφορείου από την Εγνατία Οδό στο ύψος του 
Βασιλικού, που εκτέλεσε ο Γούλας Ιωάννης, µε τα αριθµ. ΜΕ 86468 ΕΚΒ 4876 και Φ∆Χ ΕΚΕ 5052 
στις 12-05-2013 (ήτοι: ΜΕ 86468: 10 ώρες εργασίας Χ € 80,00 / ανά ώρα = € 800,00 ΕΚΒ 4786: 
10 ώρες εργασίας Χ € 50,00 / ανά ώρα = € 500,00 και Φ∆Χ ΕΚΕ 5052: 8 ώρες εργασίας Χ € 65,00 
/ ανά ώρα = € 520,00 µε Σύνολο ∆απάνης: € 1.820,00 Χ 23% ΦΠΑ), και δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (γερανούς, 
ρυµουλκό), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 44991/1895/15-05-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και την αριθ. 15/552/21-05-2013 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής 
Επιτροπής 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 

           7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 50ο 

Έγκριση του Πρακτικού 2/13-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας» 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. 13/410/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια 
του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 92.906,89 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) έτους 2013, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
34010/1141/11-04-201εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 
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από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, λόγω του επείγοντος, επειδή για την 
καταπολέµηση του δάκου της ελιάς, απαιτείται έγκαιρος και επίκαιρος πρώτος ψεκασµός και ως 
καταλληλότερη περίοδος πρέπει να είναι από 15 έως 25 Ιουνίου, ειδάλλως κινδυνεύει να 
παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του πληθυσµού, που θα έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή του 
ελαιοκάρπου, ενώ θα απαιτηθούν περισσότεροι ψεκασµοί µε χρήση πολύ περισσότερων 
ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών (εντοµοκτόνων). 

7. Την αριθµ. 16/610/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) Εγκρίθηκε 
το Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και 
αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα οι εξής: 1) 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α, µε τιµή προσφοράς 0,032 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο Ελαιόδεντρο και 2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ, µε τιµή προσφοράς 
0,033 € χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο  Ελαιόδεντρο. Β) Για τον Τοµέα Β της αριθµ. 4/2013 
διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού, ο οποίος απέβη άγονος, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το 
ανωτέρω Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, δεν υποβλήθηκε καµία 
προσφορά, και λόγω του επείγοντος της υλοποίησης του προγράµµατος, εγκρίθηκε η απευθείας 
ανάθεση, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µη υπερβαίνοντας την τιµή των 0,03 € χωρίς ΦΠΑ 
(τιµή της διακήρυξης), ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και για µέγιστο αριθµό τριών (3) 
ψεκασµών, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 6.387,87Χ3=19.163,61 € Χωρίς ΦΠΑ, για 212.929 
προστατευόµενα ελαιόδεντρα. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57485/1888/14-06-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57714/2041/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Α- Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών 
του ανοικτού διαγωνισµού της αριθ. 4/2013 διακήρυξης, για την ανάδειξη εργολάβων του έν λόγω 
διαγωνισµού, σας στέλνουµε συνηµµένα το σχετικό πρακτικό No 2 της επιτροπής διενέργειας για 
έγκρισή του. Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, εισηγείται την οριστική κατακύρωση 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού κατά τοµέα και την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε  
τελικούς µειοδότες, τους ιδίους που είχαν ανακηρυχθεί µε την αριθµ 16/610/30-5-2013 απόφασή 
σας ως προσωρινοί µειοδότες,  όπως  κατωτέρω : 1) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ΄ µε τιµή 
προσφοράς 0,033 χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και συνολικό κόστος 26.453,59€ 
χωρίς ΦΠΑ (0,033χ3χ267.208,00) 2) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α΄ µε τιµή 
προσφοράς 0,032 χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και συνολικό κόστος 35.492,16€  
χωρίς ΦΠΑ (0,032χ3χ369.710,00).  Β-  Η υπηρεσία µας µετά την αριθµ 16/610/30-5-2013 απόφασή 
σας ,για τον τοµέα Β΄ του ανωτέρω διαγωνισµού (4/2013) παρέλαβε µία προσφορά του ΠΕΤΣΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ  µε τιµή 0,029 € χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο, (όπως φαίνεται και στην 
προσφορά του)  και εισηγείται την οριστική κατακύρωσή του ανωτέρω µειοδότη ,καθότι  η τιµή του 
δεν υπερβαίνει αυτή της διακήρυξης (0,030) και  τα δικαιολογητικά  κατακύρωσής του είναι σωστά 
καθώς  έχουν ελεγχθεί  στην προηγούµενη κατακύρωση του τοµέα Γ΄ που ήταν µειοδότης. Το 
συνολικό κόστος του τοµέα Β΄ ανέρχεται σε 18.524,82€ χωρίς ΦΠΑ (0,029χ3χ212.929,00)..». 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο2/13-06-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 

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

Αριθ. ∆ιακήρυξης 4/2013 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 13η  Ιουνίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  
συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 40 της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της 
επιτροπής ήτοι:  

1. Θεοδώρα Τούση   ως Πρόεδρος   

       ως  µέλη 

2. Σπυρίδων Παππάς    
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3. Ειρήνη Πάσχου  

4. Αναστασία Κενούτη 

5. Προκόπης Γκόλιας  

Η  επιτροπή, µετά την προσωρινή κατακύρωση που έγινε µε την αρίθµ. 16/610/30-5-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συνέλεξε τα δικαιολογητικά για την οριστική 
κατακύρωση όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη αρίθµ. 4/2013 άρθρο 7.  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν  
σύµφωνα µε την διακήρυξη και  η επιτροπή αποφάσισε  ότι γίνονται οµόφωνα δεκτές και οι δύο 
προσφορές και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την τελική κατακύρωση των ανωτέρω 
δύο προσφορών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/730/21-06-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/13-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», συνολικού προϋπολογισµού € 92.906,89 
µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης, τα 
οποία προσκόµισαν οι προσωρινοί µειοδότες: 1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α και 2) 
ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ, που αναδείχθηκαν µε το Πρακτικό 1/14-05-2013 της Επιτροπής, 
το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/610/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη, και η Επιτροπή του 
διαγωνισµού αποφάσισε οµόφωνα ότι γίνονται δεκτές και οι δύο προσφορές των ανωτέρω 
προσωρινών µειοδοτών και εισηγείται την τελική κατακύρωση του ανωτέρω έργου, στον  ΖΑΦΕΙΡΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για τον τοµέα Α και στον ΠΕΤΣΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ για τον τοµέα Γ της αριθµ. 4/2013 
διακήρυξης.  

Β.   Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού  
(για τους Τοµείς Α & Γ της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης) 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβων 
για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», και ειδικότερα για τους Τοµείς Α και Γ της 
αριθµ. 4/2013 διακήρυξης, για τους οποίους υποβλήθηκαν προσφορές, σύµφωνα µε τα Νο1/14-05-
2013 και Νο2/13-06-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους κάτωθι µειοδότες, επειδή 
προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι οικονοµικές τους 
προσφορές είναι συµφέρουσες, ενώ επιπλέον προσκόµισαν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης, ως εξής: 

1) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για τον τοµέα Α, µε τιµή προσφοράς 0,032 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο Ελαιόδεντρο και συνολικό κόστος € 35.492,16 χωρίς ΦΠΑ (0,032χ3χ369.710,00) 
και 

2) ΠΕΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον τοµέα Γ, µε τιµή προσφοράς 0,033 € χωρίς ΦΠΑ ανά 
προστατευόµενο Ελαιόδεντρο και συνολικό κόστος € 26.453,59 χωρίς ΦΠΑ (0,033χ3χ267.208,00) 

− Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την υλοποίηση του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
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Ενότητα Θεσπρωτίας», και ειδικότερα για τους Τοµείς Α και Γ της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του 
σχετικού διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 2013. 

Γ. Ανάθεση για τον Τοµέα Β της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης 

Για τον Τοµέα Β της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
εργολάβων για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», ο οποίος απέβη άγονος ως προς τον συγκεκριµένο 
Τοµέα Β, επειδή δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, σύµφωνα µε το Πρακτικό 1/14-05-2013 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, και λόγω του επείγοντος της υλοποίησης του προγράµµατος, βάσει της 
αριθµ. 16/610/30-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, και µετά από τη διαδικασία λήψης 
κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

Εγκρίνει την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», και ειδικότερα για τον Τοµέα Β 
της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, στον ΠΕΤΣΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, του οποίου η 
προσφορά είναι εντός των ορίων που έθετε η διακήρυξη (0,03 € χωρίς ΦΠΑ ανά προστατευόµενο 
ελαιόδεντρο), ήτοι µε τιµή 0,029 € ανά προστατευόµενο ελαιόδεντρο και συνολικό κόστος € 18.524,82 
χωρίς ΦΠΑ (0,029χ3χ212.929,00) και  

Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΠΕΤΣΙΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, για την υλοποίηση του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας», και ειδικότερα για τον Τοµέα Β της αριθµ. 4/2013 διακήρυξης του σχετικού 
διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π., ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879α της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έτους 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 51ο 

Έγκριση του Πρακτικού 1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 15/543/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, 
για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα 
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δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προϋπολογισµού € 
22.759,33  µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 
ΚΑΕ 1643) έτους 2013 και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 42018/1411/07-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
57832/1895/17-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57917/2047/17-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε για 
την έγκριση του πρακτικού Νο1 της αρµόδιας επιτροπής που διενήργησε τον πρόχειρο 
διαγωνισµό για την  προµήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια του 
προγράµµατος της καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 στο νοµό  
Θεσπρωτίας ,προυπολογισµού 22.759,33€ µε ΦΠΑ. Η επιτροπή παρέλαβε µία προσφορά 
(BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.) και αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά της 
,την κάνει αποδεκτή». 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο1/14-06-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια του προγράµµατος 
της  καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013, στο Νοµό 
Θεσπρωτίας. 

         Αριθ. ∆ιακήρυξης 7/2013 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 14η   Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 έως 10:30 π.µ.  συνεδρίασε στο Γραφείο 2 του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  

1. Τούση Θεοδώρα     Πρόεδρος   

2. Παππάς Σπυρίδων    µέλος 

3. Πάσχου Ειρήνη  µέλος 

Η  επιτροπή παρέλαβε µία  (1) προσφορά της: 

1) BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε   

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του  κυρίως φακέλου , του 
φακέλου των δικαιολογητικών και των φακέλων των τεχνικών προσφορών. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των  τεχνικών προσφορών, διαπιστώθηκε ότι  
η προσφορά, αφορά 1100 λίτρα dimethote 40% και 250 λίτρα alfa-cypermethrin 10%. 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι  πληρούνται  οι όροι της διακήρυξης και προτείνεται να 
γίνουν αποδεκτές.  

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, δεν αποσφραγίστηκε αλλά αφού 
µονογράφηκε και σφραγίστηκε τοποθετήθηκε σε νέο σφραγισµένο και µονογραφηµένο 
φάκελο και παραδόθηκε στο τµήµα προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
αποσφραγιστεί στην ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί από την Υπηρεσία, µετά την 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 

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

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/731/21-06-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας 
έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 22.759,33 µε ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παρέλαβε µία 
προσφορά, της εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.» και προχώρησε στην αποσφράγιση του  
κυρίως φακέλου, του φακέλου των δικαιολογητικών και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς της ανωτέρω 
εταιρείας, η οποία αφορά σε 1100 λίτρα dimethote 40% και 250 λίτρα alfa-cypermethrin 10%, 
η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα αποφάσισε ότι πληρούνται οι όροι της διακήρυξης και 
εισηγείται η προσφορά να γίνει αποδεκτή. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Νο1/14-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, στον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για 
το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου 
της οικονοµικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, της 
εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», δεδοµένου ότι πηροί τους όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 52ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού 
€ 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 200 7-2013 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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο εγκεκριµένο για 
χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – 
ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

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

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

9. Την αριθµ. 15/553/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, έγινε δεκτή η µοναδική προσφορά 
που κατατέθηκε, του ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Σωτήριου, η οποία διαπιστώθηκε ότι πληροί  τους όρους της 
διακήρυξης, ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης µε συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς 94 βαθµούς, µε προσφερόµενο ποσό € 54.000,00 µε ΦΠΑ (43.902,44 € χωρίς ΦΠΑ) 
και βάσει του τύπου της διακήρυξης, τελικό βαθµό αξιολόγησης 100. 

10. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 57867/1897/17-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57905/2046/17-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα, το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού 3/2013 για το έργο µε διακριτικό τίτλο  INNOVOIL και εισηγείται την έγκρισή του, 
προκειµένου να γίνει η τελική κατακύρωση του στον Σωτήριο Χρ. Γεωργούλη – Ηγουµενίτσα. 

Στο Πρακτικό Νο2/14-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 

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

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  14η  Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 µ.µ. 
συνεδρίασε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθ. 1/17/11.01.2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 40 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  

1. Τούση Θεοδώρα , ως Πρόεδρος   

2. Παππάς  Σπυρίδων  και 

3. Πάσχου  Ειρήνη.  

Η επιτροπή , µετά την προσωρινή κατακύρωση που έγινε µε την υπ' αρίθµ. 15/553/21-5-2013 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνέλεξε τα δικαιολογητικά για την οριστική 
κατακύρωση όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2.3 της αρίθµ. 3/2013 διακήρυξης. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε 
την διακήρυξη και η επιτροπή αποφάσισε ότι γίνεται οµόφωνα δεκτή η προσφορά και εισηγείται στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την τελική κατακύρωση του ανωτέρω έργου στον 
µοναδικό ενδιαφερόµενο Σωτήριο Χρ. Γεωργούλη – Ηγουµενίτσα. 

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

ΟΜΟΦΩΝΑ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/732/21-06-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας 
του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, 
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GREECE-ITALY 2007-2013, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 10), η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2.3 της αριθµ. 3/2013 
διακήρυξης, που προσκόµισε ο Σωτήριος Χρ. Γεωργούλης, ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης, µε το Πρακτικό Νο1/10-05-2013 της Επιτροπής του διαγωνισµού, που εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 15/553/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη, και η Επιτροπή του 
διαγωνισµού αποφάσισε ότι γίνεται οµόφωνα δεκτή η προσφορά και εισηγείται την τελική κατακύρωση 
του ανωτέρω έργου στον µοναδικό ενδιαφερόµενο Σωτήριο Χρ. Γεωργούλη. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης 
της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013, σύµφωνα µε τα Νο1/10-05-2013 και Νο2/14-06-2013 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον Γεωργούλη Σωτήριο ο οποίος προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά του είναι συµφέρουσα, µε συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς 94 βαθµούς, µε προσφερόµενο ποσό € 54.000,00 µε ΦΠΑ (43.902,44 € χωρίς ΦΠΑ) και 
βάσει του τύπου της διακήρυξης, τελικό βαθµό αξιολόγησης 100. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, ως Τεχνικό Σύµβουλο του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του 
αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013, µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Στέφανος Ζούµπας, µε το εξής σκεπτικό: 
«Και σ’ αυτή τη φάση του έργου, εµµένουµε στη θέση µας και σε όσα έχουµε καταθέσει στις µε αριθµ. 
12/468/27-4-2012, 22/870/31-7-2012, 23/934/9-8-12, 11/340/3-4-2013, 11/341/3-4-2013 και 
15/553/21-05-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν το ίδιο έργο.».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – 
ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  στη σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «… η οποία διατήρησε 
την αρνητική θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του 
πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 53ο 

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στον Τσάγκα Ηλία του 
Στέφανου που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, 
για την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 5104  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 56920/1867/13-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
56954/2023/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού στον Τσάγκα Ηλία του 
Στέφανου που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για 
την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 5104  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/733/21-06-2013) 
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Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 75,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 3199 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηµατικού ποσού στον Τσάγκα Ηλία του Στέφανου που αφορά στην εκ παραδροµής 
καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 5104 η 
οποία δεν ολοκληρώθηκε.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 54ο 

Έγκριση παράτασης απόδοσης του 196/2013 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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. 11/342/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 1699α του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά στην κάλυψη 
µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο 
µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
56922/1868/13-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  56956/2024/13-06-2013 στον 
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φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης 
απόδοσης του 196/2013ΧΕΠ, µε υπόλογο την Τσότση Ευφροσύνη υπάλληλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας µε ηµεροµηνία απόδοσης την 30-08-2013. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/734/21-06-2013) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 30-08-2013, της απόδοσης του αριθµ. 196/2013 
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, µε υπόλογο την Τσότση Ευφροσύνη, υπάλληλο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η έκδοση του 
οποίου εγκρίθηκε µε την αριθµ. 11/342/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 55ο  

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα 
του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου 
του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 56421/1855/12-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ.  56538/1997/13-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής προκειµένου να καλυφθούν  τα έξοδα  µετακίνησης του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του 
υπαλλήλου  Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης του παραπάνω ΧΕΠ την 
31/12/2013. 
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7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/735/21-06-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 
31/12/2013, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΚΗΙ 9208), εκτός των ορίων του Νοµού. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 56ο 

Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και 
υποδηµάτων ενός (1) οδηγού 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 αριθµ. 17/654/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η προµήθεια θερινών ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) 
για τη χορήγησή τους στους εννέα (9) χειριστές - οδηγούς, του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, από τους προµηθευτές: α) «Π. 
Μπάρµπας – Γ. Μπάρµπας Ο.Ε.» για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων, µε δαπάνη 
ποσού € 1.296,00 µε ΦΠΑ και β) Μηλιώνη Κων/νο-Αντώνιο, για την προµήθεια θερινών 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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υποδηµάτων, µε δαπάνη ποσού € 604,35 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), (φορέας 072 ΚΑΕ 1421 και 1423). 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
58468/1920/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58526/2069/18-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Έχοντας υπόψη το 
αριθµ 57876/2406/17-6-2013 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
παρακαλούµε για την έγκριση του συνολικού ποσού  211,15€  µε ΦΠΑ ,που αφορά την  
προµήθεια θερινών ενδυµάτων ποσού 144,00€ µε ΦΠΑ (φορέας 072 και ΚΑΕ 1421) και 
υποδηµάτων ποσού 67,15€ µε ΦΠΑ (φορέας 072 και ΚΑΕ 1423),  για έναν (1) οδηγό  του 
ανωτέρω τµήµατος ο οποίος δεν είχε  συµπεριληφθεί στο αριθµ  53596/1742/3-6-2013 
έγγραφό µας µαζί µε τους υπόλοιπους  εννέα (9) χειριστές –οδηγούς που έχει γίνει η 
κατακύρωσή των  µε την αριθµ 17/654/11-6-2013 απόφαση σας. Η ανωτέρω δαπάνη θα 
βαρύνει τον προυπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας..…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/736/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη συµπληρωµατική δαπάνη ποσού € 211,15 µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια 
θερινών ειδών ατοµικής προστασίας για το έτος 2013, για τη χορήγησή τους σε έναν (1) 
οδηγό, υπάλληλο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήτοι ποσό € 144,00 
µε ΦΠΑ για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και ποσό € 67,15 µε ΦΠΑ για την προµήθεια 
θερινών υποδηµάτων. 

Η ανωτέρω προµήθεια, σύµφωνα µε τη σχετική, αριθµ. 17/654/11-06-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, θα γίνει από την εταιρεία «Π. Μπάρµπας – Γ. Μπάρµπας Ο.Ε.», για 
τα ενδύµατα και από τον προµηθευτή Μηλιώνη Κων/νο-Αντώνιο, για τα υποδήµατα και η 
σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), στον ΕΦ 072 και ΚΑΕ 1421 για τα ενδύµατα 
και ΚΑΕ 1423 για τα υποδήµατα. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 57ο 

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος, κατά την επίσκεψη του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58457/1919/18-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58527/2070/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού διακοσίων εβδοµήντα ευρώ (270 €), 
για την παράθεση γεύµατος κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας στις 14 Ιουνίου 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/737/21-06-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 270,00 για την παράθεση γεύµατος κατά την επίσκεψη του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας στις 14 Ιουνίου 2013, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 & ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 58ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-06-2013 
επαναληπτικής ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή 
οδό Άγ. Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθ. 35979/1666/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

7. Την αριθµ. 14/473/30-042013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37274/706/19-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 20852/409/05-03-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Την αριθµ. 16/621/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 28-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε 
το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και Β) ορίσθηκε η 10η Ιουνίου 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 58545/1082/18-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58572/2074/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 28-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή «…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 Αγ.Θεόδωροι-Γκρίκα του ∆ήµου Σουλίου»  
µειοδότης είναι  η εταιρία Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική  Ο.Ε. µε έκπτωση 54 %  µε 
προσφερόµενο ποσό 73.600,00 (µε Φ.Π.Α.) Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά της Κωνσταντινίδης 
Κατασκευαστική  Ο.Ε. συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ 
΄αυτήν.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/738/21-06-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 10-06-2013 
επαναληπτικής ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Άγ. 
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Θεόδωροι-Γκρίκα ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία µε 
την επωνυµία «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.» µε έκπτωση 54% και µε 
προσφερόµενο ποσό 73.600,00 (µε Φ.Π.Α.) και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρία µε την επωνυµία 
«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 (54,00%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Ε.∆. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
16/621/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη 
θέση που έχει υποστηρίξει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 59ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου 
Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 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.∆. 186/96 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθ. 35980/1667/17-4-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού € 76.000,00 µε ΦΠΑ, για το έργο του θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

7. Την αριθµ. 14/472/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
37275/707/19-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 21980/428/08-03-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 58548/1083/18-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58576/2075/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 11-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για 
την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «… 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 Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου Φιλιατών» µειοδότης είναι  η κ. Μπάγια-Ντέτσικα 
Λαµπρινή Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 54 %  µε προσφερόµενο ποσό 34.960,00 (µε Φ.Π.Α.). Η Ε.∆. κρίνει την 
προσφορά της κ. Μπάγια-Ντέτσικα Λαµπρινής Ε.∆.Ε. συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτήν.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/739/21-06-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην Επαρχιακή οδό Βρυσέλλα-Αετός του ∆ήµου 
Φιλιατών», προϋπολογισµού € 76.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Μπάγια-Ντέτσικα Λαµπρινή Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 54 %  και 
µε προσφερόµενο ποσό 34.960,00 (µε Φ.Π.Α.) και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Μπάγια-Ντέτσικα Λαµπρινή Ε.∆.Ε. και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του 
µειοδότη (54,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Ε.∆. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 160 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 60ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατεπείγουσες 
εργασίες αντικατάστασης τµήµατος σωληνώσεων και ενός τριφασικού κυκλοφορητή 
στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
4.350,00 µε ΦΠΑ. 
  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59018/1085/19-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 59064/2095/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, υπάρχει άµεση ανάγκη για   
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζηµιών στην εγκατάσταση της κεντρικής θέρµανσης . 
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Οι εργασίες περιλαµβάνουν εργασίες αντικατάστασης σωλήνων λόγω εκτεταµένης 
διάβρωσης  και αντικατάστασης του κυκλοφορητή της κεντρικής θέρµανσης καθώς και 
βάψιµο . Ο προϋπολογισµός αυτών των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4350,00 (µε 
Φ.Π.Α.). Επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για την εύρυθµη 
λειτουργία του κτιρίου της Π.Ε.  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του 
άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να γίνει απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου:   ¨ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ¨ ποσού 
4.350,00 €  που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. 
Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»), στον κ. Μητρόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου Υδραυλικού 
εγκαταστάτη που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα 
εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. ..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/740/21-06-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατεπείγουσες εργασίες αντικατάστασης τµήµατος σωληνώσεων και ενός τριφασικού 
κυκλοφορητή στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 4.350,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους πόρους του 
προϋπολογισµού της  Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών 
έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον Μητρόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου, υδραυλικό 
εγκαταστάτη, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα 
εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του 
άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του 
άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 

επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αποκατάστασης 
ζηµιών στην εγκατάσταση της κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου, οι οποίες 
πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για την εύρυθµη λειτουργία του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 61ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσα προµήθεια 
και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοµατισµών του ανελκυστήρα 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 3.260,00 µε ΦΠΑ.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59027/1087/19-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 59069/2097/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, υπάρχει άµεση ανάγκη για   
προµήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοµατισµών του 
ανελκυστήρα του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την 
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εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα και των αυτοµατισµών του ανελκυστήρα. Ο 
προϋπολογισµός αυτών των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3260,00 (µε Φ.Π.Α.).  
Επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για την σωστή λειτουργία του 
ανελκυστήρα κτιρίου της Π.Ε.  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του 
άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να γίνει απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου: ¨ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ¨ ποσού 3260,00 €  που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους 
πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στην  Γεώργιος Παπαχρήστου 
κ ΣΙΑ Ο.Ε. Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την 
προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. ..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/741/21-06-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσα 
προµήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοµατισµών του 
ανελκυστήρα της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 3.260,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει 
πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού της  Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και 
του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στην Τεχνική 
Εταιρεία Ανελκυστήρων «Γεώργιος Παπαχρήστου & Σία Ο.Ε.», που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 
καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών, 

επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εγκατάστασης 
ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοµατισµών στον ανελκυστήρα του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για τη σωστή λειτουργία 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 62ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες µεταφοράς 
τοποθέτησης κατακορύφωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο ενός σιδηροϊστού οδικού 
φωτισµού», προϋπολογισµού € 1.100,00 µε ΦΠΑ.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 του Ν. 4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59024/1086/19-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 59068/2096/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στην Εθνική οδό Ηγουµενίτσας -Ιωαννίνων  στη θέση Νεράιδα, 
υπάρχει άµεση ανάγκη για  την τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού οδικού φωτισµού, ο οποίος 
θα µεταφερθεί από τη θέση ΚΤΕΟ. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την µεταφορά την 
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τοποθέτηση ,κατακορύφωση και σύνδεση µε το δίκτυο του σιδηροϊστού. Ο 
προϋπολογισµός αυτών των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1100,00  (µε Φ.Π.Α.).  
Επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για τον επαρκή φωτισµό της 
Εθνικής οδού στην παραπάνω αναφερόµενη θέση . ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Να εφαρµοσθούν 
οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να 
γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: ¨ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΙΣΤΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ¨ ποσού 1100,00 €  που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους πόρους 
του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση 
λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον κ. Σταυράτη Ευριπίδη του Σωτηρίου 
Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση 
ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/742/21-06-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες 
µεταφοράς τοποθέτησης κατακορύφωσης και σύνδεσης µε το δίκτυο ενός σιδηροϊστού οδικού 
φωτισµού», προϋπολογισµού € 1.100,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους 
πόρους του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον Σταυράτη Ευριπίδη του 
Σωτηρίου Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάσεων, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και µε 
την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 

επειδή υπάρχει άµεση ανάγκη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών τοποθέτησης ενός 
σιδηροϊστού οδικού φωτισµού, στην Εθνική οδό Ηγουµενίτσας -Ιωαννίνων  στη θέση Νεράιδα, 
ο οποίος θα µεταφερθεί από τη θέση ΚΤΕΟ, οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα, για τον 
επαρκή φωτισµό της Εθνικής οδού στην παραπάνω αναφερόµενη θέση. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 63ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, 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. 1/2/06-01-2013απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55754/2156/11-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56004/1966/11-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Ο ανάδοχος µε την από 11-06-
2013 αίτηση  του (µε αριθµό  πρωτ. 55681/2150/11-06-13), αιτείται παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών  του έργου  έως την 31-08-13 και  επισηµαίνει ότι στη διάρκεια  
εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου, διακόπηκαν προσωρινά οι οικοδοµικές 
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εργασίες   µετά  την εισήγηση  του ΥΠΑΙΘΠΑ για τον χαρακτηρισµό ή µη ως µνηµείου 
Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των κτηρίων της Παιδούπολης 
∆ήµου Ζηρού Φιλ/δας, η οποία απαγορεύει την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών. …. Η 
Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου κρίνει απαραίτητη την αιτουµένη 4η παράταση 
προθεσµίας µετά την από 31-1-13 εισήγηση  του ΥΠΑΙΘΠΑ, την οποία επισυνάπτουµε, 
ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για να  πραγµατοποιηθούν έντεχνα και σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες εργασίες και εφόσον το χρησιδάνειο της 
Παιδούπολης ∆ήµου Ζηρού Φιλ/δας  λήγει στις 31-8-13. Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε 
την έγκριση της 4ης  παράτασης προθεσµίας για την περαίωση όλων των εργασιών του 
έργου  µέχρι την  31-08-2013.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζούµπας Στέφανος, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση: «∆εν διαφωνούµε µε την 
παράταση, αν και είναι η τέταρτη φορά, παρόλ’ αυτά, η ανάγκη για τη χρήση και 
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΖΗΡΟΥ στο σύνολό τους, δεν θα ικανοποιηθεί ούτε 
και αυτό το καλοκαίρι». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/743/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 168 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 64ο 

Έγκριση εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο 
αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, µε αυτεπιστασία 
σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, µε τον µηχανικό εξοπλισµό και 
το εργατοτεχνικό προσωπικό 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. 1/2/06-01-2013απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5333/2036/05-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 53700/1860/05-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: 1.Εισηγητική έκθεση, 2. την Γνωµοδότηση κατά 
πλειοψηφία του Τεχνικού συµβουλίου, 3. Τεχνική περιγραφή και προµέτρηση υλικών – 
εργασιών, 4. Προϋπολογισµός, 5. Περιγραφικό τιµολόγιο, 6. Ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, 7. Πίνακα µε τον αριθµό και την ειδικότητα του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, 8. Πίνακα µε το είδος και την διάρκεια χρησιµοποίησης του Μ. Ε., 9. Πίνακας 
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υλικών, καθώς και την υπ΄ αριθµ  21966/1149/08-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου για την έγκριση διάθεση πίστωσης.  

Α) Στην εισηγητική έκθεση, αναφέρονται τα εξής:  

«….  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Η µε αυτεπιστασία εκτέλεση έργων, είναι µία από τις µεθόδους κατασκευής δηµοσίων έργων, 
στην οποία ο φορέας κατασκευάζει µε ίδια µέσα το έργο, χρησιµοποιώντας κάθε φορά το 
απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό και το διαθέσιµο µηχανικό εξοπλισµό. 
Το νοµικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, οι προϋποθέσεις και 
η διαδικασία εκτέλεσης, περιλαµβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3669/2008 (Α’ 
116) και του άρθρου 11 του πρ. δ/τος 171/1987 (Α’ 84), σε συνδυασµό µε τις λοιπές ρυθµίσεις 
του διατάγµατος αυτού και κυρίως τις ρυθµίσεις των άρθρων 13 και 15. 
Κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων µε τη µέθοδο της αυτεπιστασίας, ο Αντιπεριφερειάρχης 
οργανώνει και διευθύνει το προσωπικό και το µηχανικό εξοπλισµό που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου ύστερα από συνεννόηση µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
Το προσωπικό αποτελείται από δέκα έµπειρους χειριστές ειδικών µηχανηµάτων στην 
κατασκευή παρόµοιων έργων. 
Ο µηχανικός εξοπλισµός αποτελείται από δώδεκα ειδικά µηχανήµατα όπως αναλυτικά 
εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες. 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, παρακολουθεί και παρεµβαίνει, µε σκοπό την 
κατασκευή του έργου, µε τον τεχνικοοικονοµικά προσφορότερο τρόπο σύµφωνα τη µελέτη 
του έργου, µε τους κανόνες της τεχνικής και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
                 Απαιτούµενα βήµατα για την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία. 
1. Εγγραφή του έργου στο ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα και στο προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας, µε εξειδικευµένη πίστωση, προορισµένη για το έργο αυτό. 
2. Εκπόνηση τεχνικής µελέτης αυτεπιστασίας από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία  και 
προσδιορισµός του αναγκαίου προσωπικού και των απαραίτητων υλικών και µηχανηµάτων. 
Η συντασσόµενη µελέτη περιλαµβάνει πέραν του τεχνικού µέρους και τα παρακάτω: 
α.   Προµέτρηση υλικών και υπηρεσιών, καθώς και περιγραφή των εργασιών που θα 
εκτελεστούν. 
β.   Πίνακας Υλικών. 
γ.  Προϋπολογισµός του έργου για τις βασικές ισοπεδώσεις έχει υπολογισθεί έχοντας υπόψη το 
λειτουργικό κόστος των µηχανηµάτων χωρίς την µισθοδοσία των χειριστών και τις 
ασφαλιστικές εισφορές τους, την απόσβεση των µηχανηµάτων και δεν περιλαµβάνει τα γενικά 
έξοδα, την αναθεώρηση και το όφελος του εργολάβου. Σε περίπτωση υπολογισµού του 
προϋπολογισµού του ίδιου έργου ως εργολαβία το κόστος διπλασιάζεται.   
δ.  Τιµολόγιο Μελέτης. 
ε. Πίνακας µε τον αριθµό, την ειδικότητα και τη διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
στ.  Πίνακας µε τον αριθµό, το είδος και τη διάρκεια χρησιµοποίησης του απαιτούµενου 
µηχανικού εξοπλισµού. 
ζ.   Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ 
Στην περιοχή του αγροκτήµατος Βαλανιδορράχης έχει κατασκευασθεί εγγειοβελτιωτικό έργο 
έχει  γίνει αναδασµός και έχουν συνταχθεί το τοπογραφικό διάγραµµα και οι κτηµατολογικοί 
πίνακες του νέου κτηµατικού καθεστώτος.  
Έτσι απαιτούνται προκειµένου να καταστεί το γήπεδο καλλιεργήσιµο σε όλη του την έκταση 
πρέπει να γίνουν: 
• Οι βασικές ισοπεδώσεις 
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• Συµπληρωµατικά έργα που προέκυψαν από τον αναδασµό δηλαδή αµµοχαλικόστρωση νέων 
αγροτικών δρόµων. 
Όλες οι εργασίες θα υλοποιηθούν µε µηχανήµατα και προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, προκειµένου να γίνει η προσαρµογή των αγροτεµαχίων στη νέα διάταξη µετά την 
ολοκλήρωση του αναδασµού.  
Το γήπεδο που θα γίνει η παρέµβαση είναι συνολικά 2.100 στρέµµατα καλλιεργήσιµης 
έκτασης. 
Η µελέτη του έργου συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας µε προϋπολογισµό 100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 € από τα οποία 10.591.91 € 
για απρόβλεπτα και 18.699.19 € για Φ.Π.Α.. Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει σε βάρος 
του προϋπολογισµού του έργου 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ. Α. 
Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου που αφορούν την περιφερειακή ενότητα 
Πρέβεζας. 
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξη (6) µήνες 
από την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος 
εκτέλεσης του έργου µε αυτεπιστασία. 
          Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω όπως επίσης και  
•  Την ιδιαιτερότητα των συνθηκών της περιοχής, 
• Την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, 
• Τη µεγάλη εµπειρία του εργατοτεχνικού προσωπικού στην κατασκευή παρόµοιων έργων, 
• Την εξοικονόµηση χρόνου (το έργο θα ξεκινήσει άµεσα χωρίς την µακρόχρονη διαδικασία 
της  δηµοπράτησης), 
• Την τεράστια οικονοµία της κατασκευής που συνίσταται στην απουσία εργολαβικού 
οφέλους, αναθεώρησης και ΦΠΑ που διπλασιάζουν το κόστος  

• Την σηµαντική µείωση των εξόδων που περιορίζονται µόνο στο λειτουργικό κόστος των 
µηχανηµάτων, χωρίς την µισθοδοσία των χειριστών,  
• Την απόσβεση των µηχανηµάτων, 

• Τη δυσκολία των ακριβών επιµετρήσεων που µπορεί να οδηγήσει το έργο σε οικονοµική 
αστοχία, 

• Την ποιότητα του παραδοτέου που σε µια εργολαβία βασικών ισοπεδώσεων δεν 
περιλαµβάνει την δηµιουργία τελικών κλίσεων των αγροτεµαχίων προς τα στραγγιστικά. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την εκτέλεση του έργου «Βασικές Ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης» µε 
αυτεπιστασία σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3669/2008 (Α’ 116)  µε τον 
µηχανικό εξοπλισµό και το εργατοτεχνικό προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας συνολικού 
προϋπολογισµού µε Φ. Π. Α. 100.000,00 € …..». 

Β) στην αριθµ. 2/91/23-05-2013 Γνωµοδότηση κατά πλειοψηφία του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρονται τα εξής: « Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία 
…. Ότι δεν συντρέχουν λόγοι εκτέλεσης µε αυτεπιστασία του έργου: «Βασικές 
ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
δεδοµένου ότι το έργο είναι προϋπολογισµού ικανού να εκτελεστεί µε ανοιχτή 
δηµοπρασία και εκ της φύσης του εκτιµάται ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
ικανοποιητική έκπτωση ώστε να καταστεί οικονοµικότερο από ότι µε αυτεπιστασία. 
Μειοψηφούντος του κ. ∆ηµητρίου Αναννώστου Πολ. Μηχανικού στη ∆.Τ.Ε. Π.Η. και του κ. 
Ορέστη Μπρίκου Πολ. Μηχανικού Προϊστ. στη ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Ιωαννιτών οι οποίοι 
εξέφρασαν τη γνώµη ότι το έργο µπορεί να εκτελεστεί µε αυτεπιστασία.». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/744/21-06-2013) 

Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα 
Βαλανιδόρραχης», µε αυτεπιστασία, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, 
µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το εργατοτεχνικό προσωπικό της Π. Ε. Πρέβεζας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου που αφορούν την Π.Ε. Πρέβεζας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η 
οποία συντάχθηκε από τη ∆/νση 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.,  

επειδή η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, θα γίνει κατά το σωστότερο και οικονοµικότερο τρόπο, 
µε τη διαδικασία της αυτεπιστασίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008, 
σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 5333/2036/05-06-2013 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 6Α), και 
ειδικότερα λαµβάνοντας υπόψη:  

• Την ιδιαιτερότητα των συνθηκών της περιοχής, 

• Την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και µηχανολογικού εξοπλισµού,  

• Τη µεγάλη εµπειρία του εργατοτεχνικού προσωπικού στην κατασκευή παρόµοιων έργων, 

• Την εξοικονόµηση χρόνου (το έργο θα ξεκινήσει άµεσα χωρίς την µακρόχρονη διαδικασία 
της  δηµοπράτησης), 

• Την τεράστια οικονοµία της κατασκευής που συνίσταται στην απουσία εργολαβικού 
οφέλους, αναθεώρησης και ΦΠΑ που διπλασιάζουν το κόστος  

• Την σηµαντική µείωση των εξόδων που περιορίζονται µόνο στο λειτουργικό κόστος των 
µηχανηµάτων, χωρίς την µισθοδοσία των χειριστών,  

• Την απόσβεση των µηχανηµάτων, 

• Τη δυσκολία των ακριβών επιµετρήσεων που µπορεί να οδηγήσει το έργο σε οικονοµική 
αστοχία, 

• Την ποιότητα του παραδοτέου που σε µια εργολαβία βασικών ισοπεδώσεων δεν 
περιλαµβάνει την δηµιουργία τελικών κλίσεων των αγροτεµαχίων προς τα στραγγιστικά. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε δεδοµένη 
την αριθµ. 2/91/23-05-2013 Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, οτι δεν συντρέχουν λόγοι εκτέλεσης του έργου του θέµατος µε 
αυτεπιστασία. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 65ο 

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. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 952/17-06-2013 και 
970/19-06-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. πρωτ. 59697/2039/17-06-2013 και 
59187/2105/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, 
καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/745/21-06-2012) 

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:  

Αθλητική εκδήλωση beach handball  

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του τουρνουά Beach 
Handball που θα πραγµατοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου 2013 στη Λούτσα Πρέβεζας. 
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Το τουρνουά διεξάγεται για  πέµπτη συνεχή χρονιά και είναι ενταγµένο στο επίσηµο καλεντάρι της 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας. Θα συµµετέχουν περίπου 12 οµάδες ανδρών και 5 
γυναικών, µε σύνολο ατόµων πάνω από 225. Έχουν κληθεί µια ιταλική και µια σέρβικη οµάδα γυναικών 
ενώ θα συµµετέχουν και αθλητές της εθνικής οµάδας ανδρών που θα παίξουν αγώνα επίδειξης µε 
οµάδα από επίλεκτους αθλητές του τουρνουά. Το πιο σηµαντικό είναι η εκ νέου συµµετοχή της 
πρωταθλήτριας Ευρώπης στο beach hand ball, της γυναικείας οµάδας που έχει καταπλήξει µε τις 
εµφανίσεις της καθώς και του Παναιτωλικού που κατέκτησε πέρσι τη 2η θέση στην Ευρώπη 
συµµετέχοντας στον µεγάλο ευρωπαϊκό τελικό.  

Το γεγονός θα προβληθεί σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο µέσα από τις µεγαλύτερες αθλητικές 
εφηµερίδες των Αθηνών µε ολοσέλιδα αφιερώµατα και ρεπορτάζ, αλλά και από ενηµερωτικά portals 
καθώς και θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. 

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. Ο αθλητισµός για µια 
σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον παράγοντας κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ειδικά στην 
επαρχία µε δεδοµένη την µικρή ή µεγάλη απόσταση από το Κέντρο και την αποµόνωση, ο Αθλητισµός 
αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο και διέξοδο για την αθλητική 
οικογένεια και όχι µόνο.  

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 της συγκεκριµένης διοργάνωσης εντοπίζουµε τα εξής: 

• Προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία 
σώµατος και πνεύµατος. Το συγκεκριµένο άθληµα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η 
αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η συναδελφικότητα.  

• Στα πλαίσια της διοργάνωσης αναµένεται να επισκεφτούν την περιοχή αθλητές, προπονητές, 
αθλητικοί παράγοντες και συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη 
της περιοχής. Στην περίοδο κρίσης που διανύουµε αυτό αναµένεται να τονώσει την αγορά. 

• Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση ενταγµένη σε πανελλαδικό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και εκδήλωση ευρείας απήχησης και σηµασίας αφού στρέφει τα φώτα της 
δηµοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο.  Καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός 
που συντελεί  στην προβολή και προώθηση της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, ήτοι για την κάλυψη διαµονής και διατροφής αθλητών και 
διαιτητών, κριτών, παρατηρητών και δηµοσιογράφων, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Βραδιά παραδοσιακών χορών στη Φιλιππιάδα σε συνεργασία µε την Αδελφότητα Ανωγειατών  

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση βραδιάς 
παραδοσιακών χορών, σε συνεργασία µε την «Αδελφότητα Ανωγειατών Φιλιππιάδας & περιχώρων ο 
Παπαγιώτης», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2013 στο εξωτερικό αµφιθέατρο της 
Φιλιππιάδας, µε συµµετοχή παραδοσιακών χορευτικών σχηµάτων µε χορούς από όλη την Ελλάδα, και 
µε τη συµµετοχή ζωντανής ορχήστρας 

Η «Αδελφότητα Ανωγειατών Φιλιππιάδας & περιχώρων ο Παπαγιώτης» ιδρύθηκε το 1987 από 
ανθρώπους άρρηκτα δεµένους µε την παράδοση που επιδίωκαν να συσφίξουν τις σχέσεις των 
κατοίκων και να συµβάλλουν στην πνευµατική και πολιτιστική δραστηριότητα του τόπου και παράλληλα 
στη διάσωση της παράδοσης στις επόµενες γενιές. Η Αδελφότητα παρουσιάζει ποικίλη δραστηριότητα 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ∆ιαθέτει χορευτικά τµήµατα (ενηλίκων και παιδιών, αρχαρίων και 
προχωρηµένων) που απαρτίζονται από 180 και πλέον χορευτές όλων των ηλικιών στα οποία 
διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα.   

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.  Ο δηµοτικός χορός και η δηµοτική µουσική είναι βαθιά 
ριζωµένα στην ψυχή του ελληνικού λαού. Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής µουσικής και χορού 
συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς 
ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.   Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του 
∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση 
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επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. Η προβολή τους συντελεί στη διατήρηση 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτά 
(ευρείας απήχησης). Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους 
επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί. Η προβολή του γεγονότος και η γνωστοποίηση του στο κοινό θα 
γίνει µε ευθύνη του Συλλόγου ο οποίος θα αναλάβει και τη διαµόρφωση του χώρου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, φωτισµό 
του χώρου της εκδήλωσης και αµοιβή παραδοσιακή ορχήστρας, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Εκδήλωση στο Θεσπρωτικό σε συνεργασία µε τον Μορφωτικό Σύλλογο     

Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του  
Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσπρωτικού, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που θα πραγµατοποιηθεί στις 5 
Ιουλίου 2013 στο πέτρινο Μεσοχώρι του Θεσπρωτικού, µε επίδειξη των χορευτικών τµηµάτων του 
συλλόγου και καλεσµένους από όλη την Ελλάδα. Ο πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού είναι από τους 
πιο δραστήριους συλλόγους της περιοχής µας. Στο σύλλογο λειτουργούν σχολές παραδοσιακού χορού 
(6 τµήµατα για διαφορετικές ηλικίες),  σχολή µπαλέτου και µοντέρνου χορού, τµήµατα άθλησης  καθώς 
και µαθήµατα κολύµβησης. Με τη δράση του ο Σύλλογος συµβάλλει τόσο στην πολιτιστική όσο και την 
κοινωνική ανάπτυξη του Θεσπρωτικού.   

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

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

Συγκεκριµένα 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. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, φωτισµό 
του χώρου της εκδήλωσης και κατασκευή παταριού, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Ποντιακή εκδήλωση στη Νέα Κερασούντα  

Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Ποντιακό 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κερασούντας, βραδιάς παραδοσιακού χορού και µουσικής η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2013 στην κεντρική πλατεία της Ν. Κερασούντας. Το πρόγραµµα θα 
περιλαµβάνει παρουσίαση των χορευτικών τµηµάτων ποντιακών συλλόγων του Νοµού και ζωντανή 
ποντιακή παραδοσιακή µουσική 

Η εκδήλωση έχει σκοπό :  

• την ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνοντας έµφαση στην προβολή της 
µουσικοχορευτικής παράδοσης του ποντιακού ελληνισµού. 

• τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη παρουσία στο Νοµό 
Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι της και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό  

• τη στήριξη της ντόπιας ερασιτεχνικής δηµιουργίας   

Ο Ποντιακός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κερασούντας ιδρύθηκε το 1973 και παρουσιάζει 
πολύπλευρη πολιτιστική δραστηριότητα. ∆ιαθέτει χορευτικά σχήµατα παιδιών και µεικτό ενηλίκων στα 
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οποία συµµετέχουν πάνω από 100 άτοµα. Επίσης διαθέτει τµήµα εκµάθησης παραδοσιακών οργάνων 
λύρα και νταούλι. ∆ιοργανώνει δύο – τρεις εκδηλώσεις το χρόνο ποντιακού περιεχοµένου (π.χ. επέτειος 
γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου).  

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: 

• 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. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων (περίπου 1.200), 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

∆ηµοτική παραδοσιακή βραδιά στη Φιλιππιάδα σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Συρρακιωτών 
Φιλιππιάδας και Κάµπου 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο 
Συρρακιωτών Φιλιππιάδας και Κάµπου, βραδιάς παραδοσιακής µουσικής, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2013 και περιλαµβάνει ζωντανή παραδοσιακή µουσική και χορού από 
τα χορευτικά συγκροτήµατα του Συνδέσµου και θα είναι ελεύθερη στο κοινό 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Φιλιππιάδας και της ευρύτερης περιοχής 
(ευρείας απήχησης). Για την προβολή του γεγονότος και τη γνωστοποίηση του στο κοινό θα 
αναρτηθούν αφίσες και θα σταλούν προσκλήσεις µε ευθύνη του Συνδέσµου. 

Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 
και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Ο ρυθµός, το ύφος, η µουσική , τα 
τραγούδια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα στοιχεία συνδεόταν άµεσα µε την 
καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές αντιλήψεις, την γεωγραφική 
θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια και ο παραδοσιακός χορός 
αντικατοπτρίζουν την εθνική µας παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

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

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων και ηχητική 
κάλυψη, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

∆ιεθνές πρωτάθληµα τένις     

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΝΙΣ JUNIOR κατηγορίας 18 ετών, που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 14 Ιουλίου 2013 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πρέβεζας στις 
εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, µε υπεύθυνους διοργάνωσης, την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Αντισφαίρισης, την Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης και τη Γυµναστική Ένωση Πρέβεζας. 

Στην περσινή διοργάνωση συµµετείχαν 140 αθλητές από 43 χώρες. Οι αθλητές αυτοί καθότι ανήλικοι 
συνοδεύονταν από τους προπονητές και/ή τους γονείς τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η 
συµµετοχή του κόσµου αναµένεται να είναι µεγάλη γιατί το τένις είναι αγαπητό στην πόλη µας. 

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.  

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 176 - 

Ως οφέλη της συγκεκριµένης διοργάνωσης εντοπίζουµε τα εξής: 

• Προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία 
σώµατος και πνεύµατος. Το συγκεκριµένο άθληµα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η 
αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η συναδελφικότητα.  

• Στα πλαίσια της διοργάνωσης αναµένεται να επισκεφτούν την περιοχή αθλητές, προπονητές, 
αθλητικοί παράγοντες και συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη 
της περιοχής. Στην περίοδο κρίσης που διανύουµε αυτό αναµένεται να τονώσει την αγορά της πόλης. 

Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί υπερτοπική εκδήλωση ενταγµένη σε πανελλαδικό και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο και εκδήλωση ευρείας απήχησης και σηµασίας αφού στρέφει τα φώτα της 
δηµοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο.  Καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός 
που συντελεί  στην προβολή και προώθηση της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.200,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για προµήθεια µπαλών, αγορά επάθλων, 
διπλωµάτων και αναµνηστικών συµµετοχής, εκτυπώσεις έντυπου υλικού, παράθεση µικρής δεξίωσης 
στις εγκαταστάσεις του αντισφαίρισης για την υποδοχή των αθλητών και παραγόντων καθώς και 
προµήθεια νερών για τους αθλητές, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Εκδήλωση «Ηµέρες µουσικής» 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση διηµέρου κλασικής 
µουσικής, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του Ωδείου «Πολυρυθµία», σε µια προσπάθεια για πολύπλευρη 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. 

Συγκεκριµένα στις 9 Ιουλίου 2013 ρεσιτάλ του κιθαριστή Γ. Τοσικιάν ο οποίος είναι ένας ανερχόµενος 
καλλιτέχνης. Στο ρεσιτάλ που θα δώσει θα ερµηνεύσει έργα από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, 
αλλά και από την νέα που αναµένεται να ηχογραφήσει.  

Την Πέµπτη 11 Ιουλίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί συναυλία νέων µουσικών και θα ερµηνευτούν έργα 
του κλασσικού κυρίως ρεπερτορίου δίνοντας έµφαση στην ερµηνεία έργων Ελλήνων συνθετών. Θα 
συµµετέχουν περίπου 20 νέοι µουσικοί από την περιοχή αλλά και από άλλα µέρη της Ελλάδας. Η 
προετοιµασία των µουσικών θα γίνει στο πιάνο από τον Χαράλαµπο Αγγελόπουλο, στη κιθάρα από τον 
Κώστα Γρηγορέα και στα σύνολα από τον Νίκο Ρώσσο. Θα παρουσιασθεί επίσης και ένα έργο που 
συνέθεσε ο Κ. Γρηγορέας ειδικά για την συναυλία. 

Τα οφέλη των παραπάνω εκδηλώσεων συνοψίζονται στα εξής: 

Μέσω της κλασσικής µουσικής τα παιδιά και οι νέοι:  

• Εκφράζουν συναισθήµατα θετικά ή αρνητικά, δηµιουργώντας µια πιο ισορροπηµένη προσωπικότητα.  

• Νιώθουν βαθιά ευχαρίστηση και ψυχική ανάταση.  

• Αναπτύσσεται και διοχετεύεται προς τα έξω η ευαισθησία τους. 

• Με τη συµµετοχή σε µουσικές δραστηριότητες καλλιεργείται η πειθαρχία, η αντοχή και η ωριµότητα.  

• Η ενασχόληση ή η ακρόαση της µουσικής οδηγεί στην αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµηση, το 
σεβασµό και την κατανόηση. 

Η κλασσική µουσική βοηθάει τους νέους να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους ως ανθρώπινες 
υπάρξεις, να γίνουν καλοί και ευγενικοί άνθρωποι.  

Η γνωριµία µε τους Έλληνες δηµιουργούς, µας φέρνει σε επαφή µε τη µουσική ταυτότητα των 
Ελλήνων, συνεχίζοντας την παράδοση ενός λαού µε µνήµη. Οι συναυλίες και οι µουσικές παραστάσεις 
µας εισάγουν σε έναν µουσικό κόσµο που συνδέεται και µε το θέαµα, γνωρίζοντάς µας την εξέλιξη των 
µουσικών πραγµάτων.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη και φωτισµό, εκτυπώσεις 
εντύπων (αφίσες, προγράµµατα) και ενοικίαση καθισµάτων, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.   

∆ηµοτική βραδιά σε συνεργασία µε τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ Λούρου 
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Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση ∆ηµοτικής Βραδιάς, µε 
την επιµέλεια του Αθλητικού Συλλόγου Μπάσκετ Λούρου, που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 
2013 στην πλατεία της Ν. Σαµψούντας. 

Η εκδήλωση εντάσσεται σε µια προσπάθεια του αθλητικού συλλόγου να προσεγγίσει και άλλους τοµείς 
του πολιτισµού εκτός του αθλητισµού και να συντελέσει και αυτός στην προώθηση και προβολή του 
πολιτισµού µας. Εξάλλου η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του όπως προβλέπεται και από το καταστατικό του. 

Επίσης µε αυτόν τον τρόπο ο Σύλλογος προσπαθεί να προσελκύσει νέους αθλητές, να γνωστοποιήσει 
το έργο του σε ευρύ κοινό και να περάσει έµµεσα το µήνυµα του. Ο σύλλογος έχει αυτή τη στιγµή 
περίπου 100 αθλητές και νέα παιδιά εγγεγραµµένα και φιλοδοξεί να αυξήσει τα µέλη του. Ο αθλητισµός 
για µια σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον παράγοντας κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 
Ειδικά στην επαρχία µε δεδοµένη την µικρή ή µεγάλη απόσταση από το Κέντρο και την αποµόνωση, ο 
Αθλητισµός αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο και διέξοδο για την 
αθλητική οικογένεια και όχι µόνο.  

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.  Η δηµοτική µουσική είναι βαθιά ριζωµένα στην ψυχή του 
ελληνικού λαού. Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και 
διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. Η 
εκδήλωση έχει ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, την 
ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται 
στην περιοχή. Η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτά (ευρείας απήχησης). Απευθύνεται σε 
όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί. Η προβολή 
του γεγονότος και η γνωστοποίηση του στο κοινό θα γίνει µε ευθύνη του Συλλόγου ο οποίος θα 
αναλάβει και τη διαµόρφωση του χώρου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων και αµοιβή 
µουσικών, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής σκεπτικό: 
«Καταψηφίζουµε την πρόταση επειδή –παρά τις επανειληµµένες εισηγήσεις µας– η επιλογή των 
εκδηλώσεων, προτείνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη, χωρίς τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων από 
τους ενδιαφεροµένους φορείς µετά από πρόσκληση και τον καθορισµό συγκεκριµένων κριτηρίων για 
την επιλογή τους. Η καταψήφιση σχετίζεται µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία και όχι µε συγκεκριµένες 
εκδηλώσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση.». 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 66ο 

Έγκριση των αποτελεσµάτων 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 
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αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για ενέργειες 
δηµοσιότητας και δικτύωσης και καθορισµός τρόπου υλοποίησης αυτής. 

7. Την  αριθµ. 17/664/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η 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» και Β) εγκρίθηκαν οι όροι 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. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58199/393/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 58297/2061/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Η Π.Ε. Πρέβεζας σήµερα  7 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 παρέλαβε προσφορές για 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. 17/664/11-6-2013 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής)  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.  
Στη διαδικασία συµµετείχαν τρεις ενδιαφερόµενοι. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών 
διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις είχαν τα δικαιολογητικά όπως προβλέπονταν από την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι µε τις 
οικονοµικές προσφορές και τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ  Μ. Ο.Ε. 2.270,00 2.792,20 

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.100,00 2.583,00 

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.100,00 2.583,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ  Μ. Ο.Ε. 1.900,00 2.337,00 

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.400,00 1.722,00 

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1.800,00 2.214,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ  Μ. Ο.Ε. 0 0 

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.200,00 2.706,00 

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.850,00 3.506,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆. – ΡΟΥΣΣΗΣ  Μ. Ο.Ε. 970,00 1.193,10 

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 800,00 984,00 

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1.050,00 1.292,00 
 

Στον πίνακα Α υπήρξαν ισότιµες οικονοµικές προσφορές και η υπηρεσία προέβηκε σε 
διαπραγµάτευση. Οι δύο ενδιαφερόµενοι κατέθεσαν νέες οικονοµικές προσφορές ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.100,00 2.583,00 

ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.090,00 2.571,00 

 
Συµπερασµατικά παρακαλούµε να αναθέσετε:   
Πίνακας Α (καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ) στον Μπέλλη Γρηγόριο έναντι του ποσού των 
2.571,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Πίνακας Β (καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ) στον Πήχα Ευάγγελο έναντι του ποσού των 
1.722,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Πίνακας Γ (διοργάνωση ηµερίδων) στον Πήχα Ευάγγελο έναντι του ποσού των 2.706,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Πίνακας ∆ (δηµιουργία cd) στον Πήχα Ευάγγελο έναντι του ποσού των 984,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/746/21-06-2013) 

Εγκρίνει τα αποτελέσµατα 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», και για τις δράσεις που αφορούν: 1) Καταχωρήσεις σε έντυπα 
ΜΜΕ, 2) Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 3) ∆ιοργάνωση ηµερίδων και 4) Ηλεκτρονικές 
εκδόσεις cd,  

όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθµ. πρωτ. 58199/393/18-06-2013 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 8) και 

Εγκρίνει την ανάθεση των ανωτέρω δράσεων δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, στους κάτωθι 
µειοδότες, οι οποίοι κατέθεσαν τα προβλεπόµενα από την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δικαιολογητικά και οι οικονοµικές τους προσφορές είναι οι συµφερότερες, ως 
εξής:  

1. στον Μπέλλη Γρηγόριο, για τον Πίνακα Α της Πρόσκλησης (καταχωρήσεις σε έντυπα 
ΜΜΕ), µε ποσό προσφοράς € 2.571,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

2. στον Πήχα Ευάγγελο, για τον Πίνακα Β της Πρόσκλησης (καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ), µε ποσό προσφοράς € 1.722,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

3. στον Πήχα Ευάγγελο, για τον Πίνακα Γ της Πρόσκλησης (διοργάνωση ηµερίδων), µε ποσό 
προσφοράς € 2.706,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και  
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4. στον Πήχα Ευάγγελο, για τον Πίνακα ∆ της Πρόσκλησης δηµιουργία cd), µε ποσό 
προσφοράς € 984,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες για την υλοποίηση των ως άνω 
δράσεων δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», συνολικού 
προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9479 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 67ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 58256/394/18-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 58323/2064/18-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, κ. Ιωάννου Ευστρατίου, στην Αθήνα προκειµένου να παραβρεθεί στην πρώτη 
(1η) συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για την προώθηση της υποψηφιότητας του 
αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, προς εγγραφή στον κατάλογο Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 58256/394/18-06-2013 
εισήγησης της του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-06-2013.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/747/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, στις 17/6/2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παραβρεθεί στην πρώτη 
(1η) συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για την προώθηση της υποψηφιότητας του 
αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, προς εγγραφή στον κατάλογο Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 40,00 για την κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας 
αποζηµίωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 
072 και ΚΑΕ 0716.  
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 68ο 

Έγκριση µετακίνησης του Τσαπάρα Αλέξιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα από 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013 του Ε.Κ.∆.∆., µε θέµα 
«Σχεδιασµός και εφαρµογή ελέγχων στα γεωργικά φάρµακα» 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 49189/1839/12-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
56950/2022/13-06-2013 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών του Τσαπάρα Αλέξιου, υπαλλήλου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα από 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2013 του 
Ε.Κ.∆.∆., µε θέµα «Σχεδιασµός και εφαρµογή ελέγχων στα γεωργικά φάρµακα». 

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

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 185 - 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 49189/1839/12-06-2013 
εισήγησης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-06-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/748/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Τσαπάρα Αλέξιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα από 17 έως 21 Ιουνίου 2013 του Ε.Κ.∆.∆., µε θέµα «Σχεδιασµός και εφαρµογή 
ελέγχων στα γεωργικά φάρµακα», καθώς και τη δαπάνη ποσού 342,42 € για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης του υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΚΑΕ 0711) 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 69ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συµµετοχή του 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 
20 Ιουνίου 2013 µε θέµα «Μεθοδολογίες συστηµατικών επισκοπήσεων των επιβλαβών 
οργανισµών καραντίνας» 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 58046/2163/17-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
58072/2049/17-06-2013 στον φάκελο 8/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, 
για συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στις 20 Ιουνίου 2013 µε θέµα «Μεθοδολογίες συστηµατικών επισκοπήσεων των 
επιβλαβών οργανισµών καραντίνας». 

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

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 58046/2163/17-06-2013 
εισήγησης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-06-2013.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/749/21-06-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 20 Ιουνίου 
2013 µε θέµα «Μεθοδολογίες συστηµατικών επισκοπήσεων των επιβλαβών οργανισµών 
καραντίνας», καθώς και τη δαπάνη ποσού 135,78 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
του υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΚΑΕ 0711). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
Λάζος Ιωάννης, 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 70ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-06-2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» 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. 14/465/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) 
έτους 2013 (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879), Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3
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όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 35099/1179/25-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η διεξαγωγή 
του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, η οποία 
επιβάλλεται λόγω του επείγοντος, καθότι το χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι την 
ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του έργου (15-06-2013) που προβλέπεται στην τεχνική 
έκθεση της αρµόδιας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, δεν 
επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

7. Την αριθµ. 16/615/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 4/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τοµέα οι εξής:  

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

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

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

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

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

8. Το αριθµ. πρωτ. 59149/2204/19-06-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59179/2102/19-06-
2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζεται συνηµµένα το Πρακτικό 
ΙΙ/19-06-2013 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διεξαγωγής του 
εν θέµατι διαγωνισµού, και εισηγείται την έγκρισή του, την ανάδειξη οριστικών µειοδοτών του 
διαγωνισµού κατά τοµέα και την έγκριση σύναψης των αντίστοιχων συµβάσεων. 

Στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/19-06-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο II 

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

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 19η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 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 αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. 4/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. 
πρωτ: 41165/1357/30-04-2013), µε τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

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

2)   Χαρµαντά Αγγελική, προϊσταµένη τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας,  
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3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4)  Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του επιµελητηρίου Πρέβεζας 

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

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου». 
2. Την αριθµ. 4/2013 διακήρυξη, για την υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον 

από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

3. Την αριθµ.16/615/30-5-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου των προσφορών των διαγωνιζόµενων και 
αναδεικνύονται οι προσωρινοί µειοδότες του ανωτέρω διαγωνισµού κατά τοµέα. 

Προέβη στην αποσφράγιση των προσκοµισθέντων από τους µειοδότες φακέλων των 
δικαιολογητικών, στον έλεγχο αυτών και την και την καταγραφή τους ως ακολούθως:   

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧ/ΣΗΣ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠ/ΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚO 
ΜΗΤΡΩO 

1 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. 
ΙΩΑΝΝΗ 

Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

2 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

3 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜ. 

ΖΗΣΗΣ 
Κατατέθηκαν Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

 
Έπειτα από τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 

τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας 
διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη 
οριστικών µειοδοτών για την υλοποίηση του έργου, κατά τοµέα,  στους κατωτέρω: 

 

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

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

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

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

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

 
 Στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 
 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
……….......................................................................................................................................... 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/750/21-06-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/19-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα, καταγραφή και 
έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προσκόµισαν οι προσωρινοί 
µειοδότες, οι οποίοι αναδείχθηκαν µε το Πρακτικό Ι/20-05-2013 της Επιτροπής του διαγωνισµού, 
που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 16/615/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε τα αριθµ. Ι/20-05-2013 και ΙΙ/19-06-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους κάτωθι 
µειοδότες, κατά Τοµέα, οι οποίοι προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
συµµετοχής, πληρούν τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι δε οικονοµικές 
τους προσφορές είναι οι συµφερότερες, ως εξής: 

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

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

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

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

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

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισµού € 120.998,59 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 
295 / ΚΑΕ 0879). 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
4. Λάζος Ιωάννης, 
5. Ιωάννου Αθηνά, 
6. Ζούµπας Στέφανος, 

           7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 71ο 

Έγκριση µετακίνησης των: Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ιωαννίνων, Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου αποσπασµένης 
στο Π.Τ.Α. Ηπείρου Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ιωαννίνων και της Ρεγγίνας Ντούβαλη, υπαλλήλου της 
∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, για τη 
συµµετοχή τους στο 2ου Project Meeting που διοργανώνεται στις 26 και 27 Ιουνίου 
2013, στο πλαίσιο του έργου «Adriatic Route for Thematic Tourism» µε ακρωνύµιο 
«ADRIATIC-ROUTE» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 58893/2496/19-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59073/2098/19-06-2013 στον φάκελο 8/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών των: Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 
Ιωαννίνων, Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου αποσπασµένης στο Π.Τ.Α. Ηπείρου 
Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Ιωαννίνων και της Ρεγγίνας Ντούβαλη, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής Γης της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, για τη συµµετοχή τους στο 2ου Project 
Meeting που διοργανώνεται στις 26 και 27 Ιουνίου 2013, στο πλαίσιο του έργου «Adriatic 
Route for Thematic Tourism» µε ακρωνύµιο «ADRIATIC-ROUTE». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/751/21-06-2013) 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ιωαννίνων, Ελένης Καλαµπόκα, υπαλλήλου αποσπασµένης στο 
Π.Τ.Α. Ηπείρου Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων και της Ρεγγίνας Ντούβαλη, υπαλλήλου της ∆/νσης Πολιτικής 
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πάδοβα της Ιταλίας, για τη συµµετοχή τους στο 2ου 
Project Meeting που διοργανώνεται στις 26 και 27 Ιουνίου 2013 (Ηµεροµηνία 
αναχώρησης: 25/6/2013 και επιστροφής: 28/6/ 2013), στο πλαίσιο του έργου «Adriatic 
Route for Thematic Tourism» µε ακρωνύµιο «ADRIATIC-ROUTE», καθώς και τη δαπάνη 
ποσού 4.500,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η 
οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε 
φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία 
µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 72ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα - Γέφυρα 
Κονδύλη», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1573/19-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59184/2103/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 30.000,00 € για το έργο: 
«Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.384,54 € και συνολικής 
δαπάνης µε ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
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Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1571/19-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/752/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.384,54 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 30.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1573/19-06-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1571/19-06-
2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 73ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο ∆.∆. 
Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. Πρωτ. 93231/3793 /17.10.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 40.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» (Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας 
οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής»). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1572/19-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59185/2104/19-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 32.211,99 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 40.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 3491/19-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/753/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση βατότητας οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 32.211,99 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 40.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1572/19-06-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3491/19-06-
2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής 
οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την Αριθ. Πρωτ. 42713/1885/09.05.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 45.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης της 23ης 
επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1574/20-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59532/2109/20-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 35.910,08 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 45.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1570/19-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/754/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης της 23ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Βουργαρέλι και Κυψέλη, 
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, και απρόβλεπτα) 35.910,08 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 45.000,00 €, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1574/20-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1570/19-06-2013  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3



 
- 200 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής 
οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την Αριθ. Πρωτ. 42721/1890/09.05.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 35.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης της 12ης 
επαρχιακής οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νοµού 
Αιτωλοακαρνανίας»). 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1575/20-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59531/2108/20-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 27.787,97 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 35.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1557/18-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/755/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Αστροχώρι, 
Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, όρια νοµού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 27.787,97 € και συνολικής 
δαπάνης µε ΦΠΑ 35.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1575/20-06-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 1557/18-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1582/20-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59523/2106/20-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 100.000,00 € για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 79.446,24 € και συνολικής 
δαπάνης µε ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
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Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1556/18-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/756/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 79.446,24 € και συνολικής δαπάνης µε 
ΦΠΑ 100.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1582/20-06-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1556/18-06-
2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της επαρχιακής οδού 
Άρτας – Καρδίτσας στις θέσεις: µετά τη γέφυρα Άνω Καλεντίνης, Κρανιές, πριν το 
οικισµό Μηλιανών και πριν τον οικισµό Πηγών», προϋπολογισµού € 130.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. την Αριθ. Πρωτ. 42714/1886/09.05.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 130.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης της 
επαρχιακής οδού Άρτας – Καρδίτσας στις θέσεις: µετά τη γέφυρα Άνω Καλεντίνης, Κρανιές, 
πριν τον οικισµό Μηλιανών και πριν τον οικισµό Πηγών»). 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1580/20-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59530/2107/20-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 105.043,33 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 130.000,00 €. Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, 
Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 1576/20-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο 
∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να 
προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/757/21-06-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Άρτας – Καρδίτσας στις θέσεις: µετά τη 
γέφυρα Άνω Καλεντίνης, Κρανιές, πριν το οικισµό Μηλιανών και πριν τον οικισµό Πηγών», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
105.043,33 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 130.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1580/20-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1576/20-06-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00,  κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 59111/2100/19-06-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, 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 1ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων Μετσόβου – 
Αυχένας Κατάρας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 55626/5305/11-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55651/1957/11-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένα, τον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση για την έγκρισή του, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του ΣΑΕΠ 030. προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
…… ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό υπογράφηκε στις 28.11.2012 µεταξύ του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.Αλέξανδρου Καχριµάνη και του Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη, 
νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, για το ποσό των 80.056,16 ευρώ χωρίς 
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Φ.Π.Α. ….. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συµβατικός χρόνος περαίωσης ορίζεται σε 
εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες µε έναρξη την 28-11-2012 και λήξη την 28-03-
2013 και παρατάθηκε µέχρι 30-06-2013 µε την 13/390/19.04.2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. …. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο 1Ος Α.Π.Ε. (υπερβατικός 
λόγω αξίας ασφάλτου) συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων 
των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των προµετρήσεων και την παράλληλη αξιοποίηση του 
κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και την υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης λόγω 
αύξησης της αξίας ασφάλτου. Το ύψος της δαπάνης σύµφωνα µε τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται 
στο ποσό των 100.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε υπέρβαση έναντι της 
συµβατικής δαπάνης κατά 1.530,92 € (µε Φ.Π.Α.). Ο λογιστικός έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. 
έγινε από τον επιβλέποντα. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 100% του έργου. Κατόπιν 
των παραπάνω   Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε   την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (υπερβατικού) συνολικής δαπάνης 100.000,00 € µε Φ.Π.Α. µε υπέρβαση έναντι 
της συµβατικής δαπάνης κατά 1.530,92  € (µε Φ.Π.Α.).». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/758/21-06-2013) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση 
φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 100.000,00 µε 
ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης, που ήταν € 98.469,08 µε ΦΠΑ, κατά € 
1.530,92 µε ΦΠΑ, που οφείλεται στην αύξηση της αξίας της ασφάλτου. 

� 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Λάζος Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζούµπας Στέφανος, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7Λ9-ΞΘ3


