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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/05-07-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (5) του µηνός Ιουλίου 
του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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. 
64268/2374/03-07-2013 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 και 
Ζούµπας Στέφανος, 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,  

εκτός του 21ου Θέµατος: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς 
τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. 
Παπανικολάου Ε.Ε.», µέχρι την 31-08-2013», λόγω µη αρµοδιότητας της Ο.Ε. για την έγκριση   
παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2δ του 
άρθρου 3 του Π.∆. 7/2013 

1. Έγκριση του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 21-11-
2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», 
αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού 
Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
αναδόχου Τάση Γεώργιου, µέχρι την 31-08-2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεώργιου, µέχρι την 30-09-2013. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο 
∆.∆. Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», 
αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 19-11-2013. 

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – 
Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου – 
Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδροµάστευσης», προϋπολογισµού € 50.000,00  
προϋπολογισµού µε ΦΠΑ.  

11. Έγκριση µετακίνησης του Λάµπρου Κιτσαρά, Πολιτικού Μηχανικού της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα 
του ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε τίτλο: 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – 
Κανονισµοί», από 8 έως 12-07-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

12. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την Εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Συστήµατος, για το έτος 
2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 
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13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων 
ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου».  

14. Έγκριση ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση προµελέτης 
σκοπιµότητας για αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος ∆ΟΜΠΟΛΗ»,  
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ.  

15. Έγκριση δαπάνης για την µετατόπιση παροχής ρεύµατος εντός του εθνικού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

16. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αντιδραστηρίων, για την εκτέλεση ελέγχων ποσίµων 
νερών και νερών κολύµβησης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

17. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση, µέσω δικαστικού επιµελητή, εγγράφου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που αφορά στην επιστροφή 
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας γεωργικού εκλυστήρα. 

18. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 6ου αγώνα ράλι 
σπριντ  αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

19. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση µουσικοχορευτικής 
εκδήλωσης παραδοσιακού χαρακτήρα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων – κατασκευή τεχνικών στην περιοχή 
∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κοιν/ξίας Ηλία Κατσιµπόκη, Κων/νου 
Κώστα, Ιωάννη Καραµπιτιάνη και «Ιωάννη Μάκη & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-2013. 

22. Έγκριση διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο 
αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 µε ΦΠΑ και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης. 

23. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας για την Πολιτιστική ∆ιαδροµή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών του διαγωνισµού. 

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

25. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

26. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».  

27. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

28. Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση νέας διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας». 

29. Έγκριση ανάθεσης της µεταφοράς ελκυστικής ουσίας (µελάσας), από την αποθήκη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας. 
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30. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

31. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  
πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)». 

32. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση της 
Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης Ηγουµενίτσας, µε  
απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του 
∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)». 

33. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 
205.000,00 µε ΦΠΑ. 

34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε αποχέτευση 
∆ήµου Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 13-09-
2013. 

35. Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της κατά της υπ’ αριθµ. 16/2013 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας. 

36. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη 
µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». 

37. Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, 
για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. 

38. Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιµατιστικών σε Υπηρεσίες 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

39. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην 
τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης 
Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β’ Φάση (τµήµα 
Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)», αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – 
Χριστόδουλος Ζιάβρας», µέχρι την 31-12-2013. 

41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β’ φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», µέχρι την 31-07-2013. 

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την 
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – 
γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», 
αναδόχου Άγγελου Κούκου, µέχρι την 31-08-2013. 
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43. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», 
αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι την 06-08-2013. 

44. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής 
στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης του δρόµου Αθαµάνιο – 
Θεοδώριανα (θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

46. 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: Άνω Καλεντίνη, Τυµπά, Τετράκωµο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα 
Κονδύλη, όρια Νοµού Τρικάλων του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ. 

47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών σύνταξης τευχών δηµοπράτησης µελετών 
Προγράµµατος «ΑΝΑΣΑ» της Π.Ε. Άρτας. 

48. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, των επετειακών εκδηλώσεων µνήµης για 
τη σφαγή του Κοµµένου από τους Ναζί, στις 16 Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

49. Έγκριση δαπάνης για την επίσηµη φιλοξενία του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κώστα 
Μουτζούρη και δύο συνεργατών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για τον έλεγχο 
προόδου και την εξέλιξη του έργου κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας.  

50. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων γραφείου για τις 
ανάγκες της ΠΕ Άρτας (µε τροποποίηση της αριθµ. 11/356/03-04-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής). 

51. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 13/435/19-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ως προς το ποσό της συνολικής δαπάνης, για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας (παντελόνια, πουκάµισα) του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Άρτας. 

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

53. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 92.250,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

54. Έγκριση τροποποίησης της από 18-10-2004 σύµβασης µίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε 
και παρατάθηκε µε την αριθµ.15/367/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
του ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα στο οποίο στεγάζεται η ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

55. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-
δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013. 

56. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
57. Έγκριση παράτασης της σύµβασης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο 

κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 
58. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 

κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόµο 
Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 
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59. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της  Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

60. Έγκριση του από 03-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA 
BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA 
BOTTEGA II», για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) 
θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ, και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

61. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την Προµήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

62. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισµού 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και 
υλοποίηση των δράσεων του έργου “ADRIATIC MODEL FOREST – AMF”», 
προϋπολογισµού € 145.260,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0. 

63. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου», 
προϋπολογισµού € 33.000,00 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. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού 
γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», 
προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ3000014. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού προς ∆αφνούλα», προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ.  

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου», προϋπολογισµού 
€ 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην 
Επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου 
Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Καλλίας και Σία Ε.Ε.», 
µέχρι την 30-10-2013. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και 
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διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-09-2013. 

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

9. Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη ∆αλαµανάρα Άργους, για συµµετοχή 
του σε επιστηµονική ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 8 
Ιουλίου 2013 µε θέµα «Αναδυόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας και η Τριστέτσα 
απειλούν τα εσπεριδοειδή στην Ε.Ε.» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «∆ιαγράµµιση Επαρχιακής 
Οδού Καρτέρι-Πέρδικα», µε ποσό € 14.941,43 µε ΦΠΑ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 21-06-
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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 21-
11-2013. 

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. 58675/5612/26-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63384/2282/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Ο ανάδοχος στην από 08-05-2013 αίτηση 
παράτασής του αναφέρει τους παρακάτω λόγους • Οι εργασίες σύµφωνα µε το αρχικό 
χρονοδιάγραµµα, προβλέπονται να εκτελεστούν χειµερινούς µήνες, µε αποτέλεσµα λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών και της συχνής βροχόπτωσης αυτού του χειµώνα να µην 
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µπορούσαν να ξεκινήσουν. • Κάποιες από τις θέσεις των ΧΑ∆Α βρίσκονται σε 
αποµακρυσµένα σηµεία τα οποία την χειµερινή περίοδο είναι δύσκολα προσβάσιµες και 
έτσι οι εργασίες αποκατάστασής τους να ξεκίνησαν τώρα. • Ο αριθµός των θέσεων των επί 
µέρους ΧΑ∆Α του έργου είναι πολλές µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των εργασιών. Με βάση τα ανωτέρω η ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας 
των εργασιών µέχρι 21-11-2013. …… Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι οι εργασίες σύµφωνα 
µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα, προβλέπονταν να εκτελεστούν χειµερινούς µήνες, µε 
αποτέλεσµα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της συχνής βροχόπτωσης αυτού του 
χειµώνα να µην µπορούσαν να ξεκινήσουν. Εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της 
αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι 21-11-2013 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως . Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους 
παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και επειδή έχει 
εξασφαλιστεί η σύµφωνη Γνώµη (υπ΄ αριθµ. 105550/12-06-2013 έγγραφο) από την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ  προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µέχρι τις 21-11-2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται 
απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης 
εργολαβίας...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/761/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. Κούγκουλης & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 21-11-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 
εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
10550/12-06-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 21-11-2013. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

  7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59451/5688/26-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 61729/2241/27-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 20-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία εισηγείται 
τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-10-2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 85% του συνόλου των εργασιών και εισηγείται  τη χορήγηση 
της προθεσµίας, για την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται και δεν 
ολοκληρώθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών –κυρίως της µεγάλης ροής του ποταµού, και 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 50 - 

των µεγάλων µεταβολών της ροής του ποταµού λόγω των εκκενώσεων του φράγµατος 
της ∆ΕΗ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/762/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2013, 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. 2/74/20-01-2012, 18/726/03-07-2012, 29/1154/10-10-2012 και 
37/1524/27-12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου 
Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61396/5957/27-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 62187/2255/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 26-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 31-12-2013, για τους λόγους 
που αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 95%  
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του συνόλου των εργασιών και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, µέχρι 
την 31-12-2013 λόγω εξέλιξης σηµαντικού γεωλογικού φαινόµενου.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/763/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού 
Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
αναδόχου Τάση Γεωργίου, 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59895/5728/27-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 62191/2256//28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 21-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 31-08-2013, για τους λόγους 
που αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 5%  του 
συνόλου των εργασιών και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 
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31-08-2013 λόγω κακών καιρικών συνθηκών και για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
έργου.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/764/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», αναδόχου 
Τάση Γεωργίου, µέχρι την 31-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεώργιου, µέχρι την 30-09-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55427/5283/27-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 62200/2257/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 10-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2013. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί το 85% της εργολαβίας και εισηγείται την 
χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι 30-09-
2013, εκτιµώντας ότι έως τότε θα περαιωθεί το έργο.  

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 56 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/765/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεώργιου, µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο 
∆.∆. Πλατανίων (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60682/2166/21-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 60682/2166/25-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 14-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-10-2013, δηλώνοντας ότι οι 
εργασίες που υπολείπονται να γίνουν (καθαίρεση της παλαιάς στέγης και κατασκευή νέας) 
δεν µπορούσαν να γίνουν λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών των περασµένων 
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µηνών. Η Υπηρεσία θεωρώντας τους παραπάνω λόγους βάσιµους, και κρίνοντας ότι µε 
την πρόοδο των εργασιών θα απαιτηθεί η σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών, προτείνει παράταση του έργου µέχρι τις 31.12.2013 εκτιµώντας ότι έως τότε θα 
ολοκληρωθεί το έργο.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/766/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο ∆.∆. 
Πλατανίων (Τσεριτσιάνων) ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.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. 16/395/20-06-2011, 36/1068/13-12-2011 και 22/855/31-07-
2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.».  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», 
αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 19-11-2013.  

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. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 62120/6029/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 63408/2284/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 28-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 19-11-2013, λόγω των 
συνεχόµενων βροχοπτώσεων και των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή κατά την διάρκεια του χειµώνα και δεδοµένου ότι οι προγραµµατισµένες εργασίες 
του έργου αφορούν εργασίες υπαίθρου και κυρίως εργασίες αντικατάστασης στεγών, και 
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λόγω της µη έγκρισης (µέχρι σήµερα) από την 8η ΕΒΑ της υποβληθείσας µελέτης 
στερεωσεων και σωστικών επεµβάσεων των τοιχογραφιών του Ναού. Η Υπηρεσία 
θεωρώντας τους παραπάνω λόγους βάσιµους, εισηγείται, τη χορήγηση παράτασης µέχρι 
την 19-11-2013.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/767/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», αναδόχου Έντυ 
Ράφτη, µέχρι την 19-11-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, όπως και 
στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ.  9/270/13-03-2013 απόφαση της Ο.Ε., µε 
το εξής σκεπτικό: «Θεωρούµε ότι από κακό προγραµµατισµό, έργα όπως αυτό, έχουν 
συµπληρώσει τρία χρόνια και ακόµη βρίσκονται σε πολύ µικρό ποσοστό ολοκλήρωσης. Η 
επίκληση λόγων όπως τα καιρικά φαινόµενα, δεν αρκούν. Πρέπει ανάλογες περιπτώσεις να 
αντιµετωπισθούν µε σοβαρό προγραµµατισµό, ο οποίος πρέπει να συµφωνηθεί και να 
τηρηθεί χωρίς να αναπαράγεται το φαινόµενο ανάληψης υποχρεώσεων που θέτουν κάθε 
φορά την Περιφέρεια αλλά και τους αναδόχους σε κατάσταση οµηρίας.».  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο 
– Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι», 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. 41234/1846/30-04-2013 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 επαρχιακής οδού Μέτσοβο – 
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Λίµνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι» 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. 62122/6030/28-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69648/2263/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 41248/3933/20-06-2013 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 19/768/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίµνη 
Πηγών Αώου και Μέτσοβο - Ανθοχώρι», 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. 62122/6030/28-06-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
41248/3933/20-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου 
– Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδροµάστευσης», 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 Λίµνης – 
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Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδροµάστευσης», 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. 62123/6031/28-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62783/2264/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 61487/5961/27-06-2013 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 19/769/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου – Μονή 
Βουτσάς και αποκατάσταση υδροµάστευσης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 62123/6031/28-06-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
61487/5961/27-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης του Λάµπρου Κιτσαρά, Πολιτικού Μηχανικού της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε 
τίτλο: «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – 
Κανονισµοί», από 8 έως 12-07-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61226/26-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. 
πρωτ. 61312/2229/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση της µετακίνησης του Λάµπρου Κιτσαρά, Πολιτικού Μηχανικού της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης µε τίτλο: «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – 
Προδιαγραφές – Κανονισµοί», από 8 έως 12-07-2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/770/05-07-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Λάµπρου Κιτσαρά, Πολιτικού Μηχανικού της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε τίτλο: «Κωδικοποίηση 
της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», από 8 έως 12-
07-2013 (αναχώρηση 07-07-2013 και επιστροφή 13-07-2013), καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού € 956,00 για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων (µετακίνηση, ηµερ. αποζηµ., εξ. 
διανυκτ.) του ανωτέρω υπαλλήλου, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού  έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 ανάθεσης εργασιών για την Εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Συστήµατος, για το έτος 
2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 4/68/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και 
αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999, για το έτος 2013, στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», µειοδότρια του 
σχετικού πρόχειρου διαγωνισµού του έτους 2012 αριθµ. 1/10/09-01-2012 απόφαση της 
Ο.Ε.), που είχε διενεργηθεί για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση του 
έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των 
λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο 
∆ιπλογραφικό Σύστηµα. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59974/4828/21-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60073/2160/21-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Σας παρακαλούµε να εγκρίνετε την ανάθεση στην 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε. (Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ - Γ. ΜΠΡΑΤΗ), ανάδοχο του έργου της υποβοήθησης των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού 
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συστήµατος, για το έτος 2013, των κάτωθι επιπλέον εργασιών: 1. Οργάνωση & επίβλεψη της 
απογραφής τέλους χρήσης. 2. Επικαιροποίηση Μητρώου Παγίων και τροποποίηση του, 
λαµβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων. 3. Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε 
θέµατα εφαρµογής της ∆ιπλογραφικής Μεθόδου και υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης. Η 
δαπάνη για το ανωτέρω έργο ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., από 
πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2013, 
στον ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών) και Ε.Φ. 072.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/771/05-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», ανάδοχο του έργου της υποβοήθησης των Οικονοµικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και αναλυτικής 
λογιστικής – κοστολόγησης, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999, για το έτος 2013 (αριθµ. 1/10/09-01-
2012 και 4/68/28-01-2013 αποφάσεις της Ο.Ε.), των κάτωθι επιπλέον εργασιών, µε δαπάνη 
3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, στον ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων 
επαγγελµατιών) και Ε.Φ. 072, ως εξής:  

1. Οργάνωση & επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσης.  

2. Επικαιροποίηση Μητρώου Παγίων και τροποποίηση του, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν 
καταστροφές ή επιστροφές παγίων.  

3. Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέµατα εφαρµογής της ∆ιπλογραφικής Μεθόδου και υπηρεσίες 
επιτόπιας υποστήριξης 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, 
παραπέµποντας στο σκεπτικό µειοψηφίας που είχαν καταθέσει στη σχετική, αριθµ. 4/68/28-01-
2013 απόφαση της Ο.Ε., ως εξής: «Είµαστε αντίθετοι µε τη διαδικασία ανάθεσης της υποστήριξης 
από εξωτερικό συνεργάτη, του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής – 
κοστολόγησης, όταν για δεύτερη χρονιά επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας, µε 
συνολικό ποσό € 19.680,00 πέρυσι και µε ποσό € 14.000,00 πλέον ΦΠΑ φέτος. Αυτό οδηγεί στη 
µη απόκτηση εµπειρίας της λειτουργίας του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος, από υπηρεσιακά 
στελέχη, πράγµα το οποίο είναι το ζητούµενο για τη λειτουργία µας. Εµµένουµε επίσης και στη 
θέση που είχαµε διατυπώσει κατά τη λήψη των σχετικών µε το θέµα αποφάσεων της Οικονοµικής 
Επιτροπής το έτος 2012, αλλά και στη συζήτηση που είχε γίνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
όταν ως παράταξη είχαµε επιµείνει στην τήρηση των ορίων νοµιµότητας για την ανάθεση 
υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, τη στιγµή που υπηρετούν στην Περιφέρεια, υπάλληλοι µε τα 
ανάλογα τυπικά προσόντα για να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.».  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού 
άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια 
σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 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, 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». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
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62995/5111/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63014/2270/01-07-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, βάσει της συνηµµένης στην εισήγηση, 
µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
και σύµφωνα µε τη συνηµµένη, αριθµ. 55429/2351/10-06-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «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, καθώς και το 
αίτηµά µας να γίνει συνολική αποτίµηση τι έχει δοθεί µέχρι σήµερα από την Περιφέρεια, 
για την υποστήριξη και λειτουργία των ΤΟΕΒ.». 

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 19/772/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού 
αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
(Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της 
σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
62995/5111/01-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για την µετατόπιση παροχής ρεύµατος εντός του εθνικού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60199/5771/27-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63579/2296/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού € 145,14 µε ΦΠΑ, για την µετατόπιση 
από τη ∆ΕΗ παροχής ρεύµατος εντός του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετατόπιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
µε αριθµό 35569462-02, στον Άγιο Ιωάννη (περιοχή αεροδροµίου) Ιωαννίνων, βάσει του 
συνηµµένου στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ.1382/14-06-2013 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ 
Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/774/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 145,14 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
µετατόπιση από τη ∆ΕΗ, παροχής ρεύµατος εντός του εθνικού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετατόπιση της παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος µε αριθµό 35569462-02, στον Άγιο Ιωάννη (περιοχή αεροδροµίου) 
Ιωαννίνων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αντιδραστηρίων, για την εκτέλεση ελέγχων 
ποσίµων νερών και νερών κολύµβησης στην Περιφέρεια Ηπείρου.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Γεν. ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
62837/2165/02-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63571/2295/02-07-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σε συνέχεια του 
παραπάνω σχετικού και στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας µας µε τη Χηµική 
Υπηρεσία Ιωαννίνων, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη υλοποίησης των υπόψη 
µικροβιολογικών ελέγχων καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσιµης θερινής περιόδου, θεωρούµε 
σηµαντική την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος και ως εκ τούτου συµφωνούµε για την 
προµήθεια των εν λόγω υλικών ώστε να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές αναλύσεις …». 
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Στην ανωτέρω εισήγηση επισυνάπτεται το αριθµ. πρωτ. 30/043/844/2013/26-06-13 έγγραφο 
της Χηµικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, του Γενικού Χηµείου του Κράτους, στο οποίο αναφέρονται  
- µεταξύ άλλων – τα εξής:  

«…. Μετά από µακροχρόνια συνεργασία µας σε πολλαπλούς τοµείς αλλά ιδιαίτερα σε θέµατα 
περιβάλλοντος η συνεργασία αυτή κατέληξε στην οργάνωση του συγκεκριµένου τοµέα ελέγχων 
µε ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ της Υπηρεσίας µας και της Γεν. ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου. Να υπενθυµίσουµε ότι η συνεργασία 
αυτή αφορά στα πόσιµα νερά (νερά ανθρώπινης κατανάλωσης , εµφιαλωµένα νερά) όλης της 
Περιφέρειας αλλά και τον έλεγχο καταλληλότητας νερών κολύµβησης των ακτών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, τοµείς ιδιαίτερα σηµαντικούς τόσο για την Υγεία όσο και για την 
Οικονοµία των κατοίκων της Περιφέρειας αλλά και των επισκεπτών. Επισηµαίνουµε ότι στα 
πλαίσια των εν λόγω ελέγχων το 2012 πραγµατοποιήθηκαν περί τις 600 αναλύσεις µε 
εποικοδοµητικά αποτελέσµατα αφού συντέλεσαν στην ανάληψη δράσεων µε αποτέλεσµα την 
βελτιστοποίηση των ελεγχόµενων συστηµάτων. Καινοτόµες διαδικασίες διαγωνισµών 
προµηθειών του Γ.Χ.Κ. που τροφοδοτούν µε τα απαραίτητα αντιδραστήρια και την Χ.Υ. 
Ιωαννίνων έχουν καθυστερήσει την προµήθεια των απαραίτητων για τις σχετικές αναλύσεις 
αντιδραστηρίων µε εµφανή τον κίνδυνο αδυναµίας του εργαστηρίου να παρέχει την σχετική 
υποστήριξη στην κορύφωση των απαιτήσεων της Περιφέρειας για αναλύσεις, λόγω της 
Τουριστικής Περιόδου. Η λύση του προβλήµατος έχει δροµολογηθεί αλλά µάλλον θα 
καθυστερήσει. Προτείνουµε λοιπόν στα πλαίσια της συνεργασίας µας και των δυνατοτήτων 
σας, την προµήθεια από την Περιφέρεια Ηπείρου των σχετικών αντιδραστηρίων συνολικού 
κόστους 1000 ευρώ περίπου. Τα απαιτούµενα υλικά για το υπόλοιπο των θερινών ελέγχων 
είναι: 1 (ένα) TERGITOL 7 AGAR (500g) OXOID (CM 0793) και 5 (πέντε) πακέτα Χ 10 vial 
TTC 0,125% SUPPLEMENT OXOID (SR 0148 A). Επισυνάπτονται σχετικές προσφορές …..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/775/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού έως € 1.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 1219 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
προµήθεια, από την εταιρεία µε την επωνυµία «Θωµόπουλος – Αλεβίζος Ο.Ε.», της οποίας η 
προσφορά ήταν η συµφερότερη, των κάτωθι αντιδραστηρίων, για την εκτέλεση ελέγχων 
ποσίµων νερών και νερών κολύµβησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου συνεργασίας της Γεν. ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τη Χηµική Υπηρεσία Ιωαννίνων, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
υλοποίησης των ανωτέρω µικροβιολογικών ελέγχων καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσιµης 
θερινής περιόδου, δεδοµένου ότι είναι σηµαντική την οµαλή συνέχιση του προγράµµατος, 
ώστε να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές αναλύσεις, ήτοι:  

1 (ένα) TERGITOL 7 AGAR (500g) OXOID (CM 0793) και  

5 (πέντε) πακέτα Χ 10 vial TTC 0,125% SUPPLEMENT OXOID (SR 0148 A). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης για την επίδοση, µέσω δικαστικού επιµελητή, εγγράφου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που αφορά στην επιστροφή 
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας γεωργικού εκλυστήρα.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2428/02-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 45864/1645/17-05-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού «….61,5 ευρώ( 50 ευρώ συν ΦΠΑ 
23% 11,5  ευρώ σύνολο 61,5 ευρώ) για την πληρωµή δικαστικού επιµελητή , ο οποίος θα 
επιδώσει το µε αριθµό 2050/04 -06-2013 έγγραφό µας στον κ. Μαλάµο Βασίλειο τ. 
Γεωργίου κάτοικο τ. κ. Ηλιόκαλης ∆ήµου Ιωαννιτών ,για να επιστρέψει την µε αριθµό ΑΜ 
51390  άδεια κυκλοφορίας και την µία πινακίδα γεωργικού εκλυστήρα  προκειµένου να 
απογραφεί στο κ. Κάκκαβο Μάνθο  τ. Βασιλείου …». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/776/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 61,50 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για την επίδοση µε 
δικαστικό επιµελητή, του µε αριθµ. πρωτ. 2050/04-06-2013 εγγράφου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στον Μαλάµο Βασίλειο τ. Γεωργίου, κάτοικο 
Τ.Κ. Ηλιόκαλης ∆ήµου Ιωαννιτών, που αφορά στην επιστροφή άδειας κυκλοφορίας και 
πινακίδας γεωργικού εκλυστήρα. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 6ου αγώνα ράλι 
σπριντ αυτοκινήτου 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 Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 63461/473/02-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63560/2291/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης του 6ου αγώνα ράλι σπριντ 
αυτοκινήτου, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 13 & 14 Ιουλίου 2013, µε 
πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της 
Οµοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδας και είναι ενταγµένος στο Κύπελλο 
Ασφάλτινων Ράλι Σπριντ Ελλάδας. Επίσης, την έγκριση δαπάνης ποσού 800 € 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, η οποία θα 
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βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 
(Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 19/777/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση του 6ου αγώνα ράλι 
σπριντ αυτοκινήτου, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 13 & 14 Ιουλίου 2013, µε 
πρωτοβουλία της Αθλητικής Λέσχης ΕΛ.ΕΤ.Α, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της 
Οµοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδας και είναι ενταγµένος στο Κύπελλο 
Ασφάλτινων Ράλι Σπριντ Ελλάδας 

Η ανωτέρω εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης, δεδοµένου ότι ο αγώνας απευθύνεται όχι 
µόνο στο Ηπειρωτικό κοινό, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα προβληθεί  µέσω των 
Μ.Μ.Ε. και µέσω διαδικτύου και αφορά στους θιασώτες του τουρισµού περιπέτειας και 
των extreme sports στη φύση. 

 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) κεφ.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». Ο συντονισµός, η 
προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας. 

Τα οφέλη από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

- Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προώθηση και προβολή των δυνατοτήτων της 
Περιφέρειάς  µας σχετικά µε τον εναλλακτικό τουρισµό και ειδικότερα τον τουρισµό 
περιπέτειας, ο οποίος αποτελεί και µία από τις πιο ελκυστικές µορφές τουριστικής 
προβολής της χώρας µας, αλλά και παγκοσµίως. 

- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής και ενισχύει τη γενικότερη δράση τους. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 µε ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που 
περιλαµβάνει εκτυπώσεις εντύπων και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση µουσικοχορευτικής 
εκδήλωσης παραδοσιακού χαρακτήρα 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 Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 59195/446/02-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63562/2292/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης µουσικοχορευτικής εκδήλωσης 
παραδοσιακού χαρακτήρα µε χορούς και τραγούδια από διάφορες περιοχές της χώρας, µε 
τον Λαογραφικό & Χορευτικό Όµιλο Καλαρρυτών, στις 14-7-2013 στα Ιωάννινα. Επίσης 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 900 € συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
παραπάνω συνδιοργάνωση, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 19/778/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνδιοργάνωση µουσικοχορευτικής 
εκδήλωσης παραδοσιακού χαρακτήρα, µε χορούς και τραγούδια από διάφορες περιοχές 
της χώρας, µε τον Λαογραφικό & Χορευτικό Όµιλο Καλαρρυτών, που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 14-7-2013 στα Ιωάννινα.  

Πρόκειται για µια καλλιτεχνική προσέγγιση από εκτελεστές µε µουσική παιδεία και βιώµατα 
που εκφράζονται µε σεβασµό στην παράδοση, µε τρόπο που αναδεικνύει τα ποιοτικά 
στοιχεία της και την πολυποίκιλη οµορφιά της και προσέγγιση της παράδοσης χωρίς 
αλλοιώσεις. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης και 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) κεφ.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». Ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 
στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της 
περιοχής µας. 

Τα οφέλη από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

- Συντελεί στη διάδοση, ανάδειξη και διάσωση της παραδοσιακής µουσικής και  
γενικότερα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 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, καθώς είναι βαθιά ριζωµένη στην ψυχή του 
ελληνικού λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί αντικατοπτρίζουν την εθνική µας 
παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες. 

- Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη 
κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής. 

- Ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία. 

- Προάγει το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που 
περιλαµβάνει εκτυπώσεις εντύπων, διαφηµιστικών προγραµµάτων, προσκλήσεων κλπ. 
και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2013 (Ειδ. Φορέας:072, ΚΑΕ: 0844). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων – κατασκευή τεχνικών στην 
περιοχή ∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κοιν/ξίας Ηλία Κατσιµπόκη, 
Κων/νου Κώστα, Ιωάννη Καραµπιτιάνη και «Ιωάννη Μάκη & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-
2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59762/2308/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 62026/2250/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 20-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2013, λόγω δυσµενών 
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καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία θεωρώντας τους παραπάνω λόγους βάσιµους, 
εισηγείται, τη χορήγηση παράτασης µέχρι την 30-09-2013.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/779/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων – κατασκευή τεχνικών στην περιοχή ∆ήµου 
Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κοιν/ξίας Ηλία Κατσιµπόκη, Κων/νου Κώστα, Ιωάννη 
Καραµπιτιάνη και «Ιωάννη Μάκη & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις 
στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 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, 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, καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 
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6. Την αριθµ. 18/744/21-06-2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η 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, 
εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Π. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 62167/2419/28-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62290/2259/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του τρόπου δηµοπράτησης µε  
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, την έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού 
και των παραρτηµάτων αυτής σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς 
και την έγκριση διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό 
της διακήρυξης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: Βασικές ισοπεδώσεις στο 
αγρόκτηµα Βαλανιδορράχης (ΣΑΕΠ 030). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/780/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο 
αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα 
Βαλανιδόρραχης», της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (έργο µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 «Έργα 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» που αφορούν την Π.Ε. 
Πρέβεζας) και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, µε 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη  
προσφερόµενη τιµή (υψηλότερο επί τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση 
τιµή), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 62167/2419/28-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, 
παραπέµποντας στις παρατηρήσεις- µειοψηφία που είχαν καταθέσει στη σχετική, αριθµ. 
18/744/21-06-2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας για την Πολιτιστική ∆ιαδροµή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», προϋπολογισµού 
€ 20.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών 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, 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 µε αρ. πρωτ. 48077/2045/23-05-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  20.00,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για το έργο 
«Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας για την πολιτιστική διαδροµή αρχαίων 
θεάτρων Ηπείρου» σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59493/20-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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60091/2161/21-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: « ….. στο Π.∆.Ε. (Σ.Α.Ε.Π. 030 Ηπείρου) έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ». Την υλοποίηση του ανωτέρω έργου σύµφωνα µε την υπ’ 
Αριθ. Πρωτ 48077/2045 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έχει αναλάβει η Π.Ε. Πρέβεζας. Το 
έργο αφορά την προετοιµασία συστηµατικής διείσδυσης και τοποθέτησης της περιοχής της Ηπείρου 
στο χώρο του πολιτιστικού τουρισµού και ιδιαίτερα του τουρισµού πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η 
διείσδυση αυτή θα επιτευχθεί µε την οργάνωση και καθιέρωση µιας νέας πολιτιστικής διαδροµής 
που περιλαµβάνει αρχαία θέατρα σε όλους τους νοµούς της Ηπείρου. Συγκεκριµένα η ∆ιαδροµή 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Θέατρο και Ωδείο Νικόπολης (µε τον αντίστοιχο αρχαιολογικό χώρο), 
Θέατρο Κασσώπης (µε τον αντίστοιχο αρχαιολογικό χώρο), Θέατρο Αµβρακίας (΄Αρτα),  Θέατρο 
∆ωδώνης (µε τον αντίστοιχο αρχαιολογικό χώρο) και Θέατρο Γιτάνων (µε τον αντίστοιχο 
αρχαιολογικό χώρο). Μια πολιτιστική διαδροµή εντάσσει µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς σε ένα 
κοινό σύστηµα και δηµιουργεί νέες σχέσεις µεταξύ τους, δίνοντας µια νέα προοπτική που παρέχει 
ακριβέστερη εικόνα της  ιστορίας, µέσα από την εµπειρία της επίσκεψης. Οι πολιτιστικές διαδροµές  
αντιπροσωπεύουν µια ποιοτικά νέα προσέγγιση στην ιδέα της διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Για την επιτυχία µιας Πολιτιστικής ∆ιαδροµής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η 
αναγνώριση της αγοράς – στόχου, ο τουριστικός σχεδιασµός και η συστηµατική αξιολόγησή της ως 
εν γένει τουριστικού «προϊόντος». Το προτεινόµενο έργο έχει ως άµεσους και έµµεσους στόχους 
τους παρακάτω: 
- ∆ηµιουργία του επώνυµου τουριστικού προϊόντος «Πολιτιστική ∆ιαδροµή Αρχαίων Θεάτρων 

στην Ήπειρο», µε την ανάπτυξη Στρατηγικής Επώνυµου Προϊόντος. 
- Ενηµέρωση  για το επώνυµο προϊόν κατά την εισαγωγή του στην αγορά, µε στόχευση τα κοινά, 

τα οποία ενδιαφέρονται για προϊόντα πολιτιστικού τουρισµού. 
- Καλλιέργεια θετικής στάσης του κοινού απέναντι στο επώνυµο προϊόν. 
- Ενηµέρωση των κατοίκων της Ηπείρου για τη διαµόρφωση και τοποθέτηση στην αγορά µιας 

πολιτιστικής διαδροµής ποιοτικών απαιτήσεων. 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων  θα υλοποιηθούν : 
- Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης επώνυµου (branded) προϊόντος 
- Σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας σε σχέση µε τις οριζόµενες οµάδες – στόχους 
- Λογότυπο της ∆ιαδροµής 
- ∆ηµιουργικό για το διαφηµιστικό – πληροφοριακό υλικό της ∆ιαδροµής που συνίσταται σε 6  

ενηµερωτικά τεύχη – φυλλάδια (ένα για τη ∆ιαδροµή ως πολιτιστικό προϊόν και από ένα για 
κάθε αρχαιολογικό χώρο), κόµβο της ∆ιαδροµής στο διαδίκτυο και Αφισέτες (2). 

Ο προϋπολογισµός των ανωτέρω εργασιών συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Με βάση τα παραπάνω και προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της 
προτεινόµενης παροχής υπηρεσίας του θέµατος παρακαλούµε :  
A) Για την κατάρτιση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής αναδόχου. 
Β)Τον ορισµό των αναγκαίων επιτροπών ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των 
προσφορών, Παραλαβής και Ενστάσεων. Η σύνθεση των επιτροπών όπως προέκυψε από κλήρωση την 
18/6/2013, σύµφωνα µε το τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, προτείνεται να είναι όπως 
φαίνεται στα πρακτικά κλήρωσης που επισυνάπτουµε. 
Γ) Επιπλέον λόγω της εξειδικευµένης φύσης του αντικειµένου του έργου παρακαλούµε για την 
σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων που θα υποβοηθήσουν την επιτροπή αξιολόγησης και εισήγησης 
για ανάθεση στα καθήκοντά της. Έργο της οµάδας θα είναι η σύνταξη πορίσµατος για την αξιολόγηση 
των υποβαλλόµενων τεχνικών προσφορών. Μετά από σχετική επικοινωνία µε τον ΕΟΤ και το µη 
κερδοσκοπικό σωµατείο «∆ιάζωµα» (στόχοι του οποίου αποτελούν η προστασία και ανάδειξη αρχαίων 
χώρων θέασης και ακρόασης, θεάτρων, ωδείων, σταδίων, καθώς και η διάδοση των αξιών της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς), προτείνουµε να συσταθεί οµάδα αποτελούµενη από τους παρακάτω 
επιστήµονες απασχολούµενους στον κλάδου του τουρισµού / πολιτισµού : 
� Αγγελική Βαρελά, προϊσταµένη ∆/νσης Έρευνας Αγοράς και ∆ιαφήµισης ΕΟΤ 
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� Χατζηνικολάου Ελισσάβετ, νοµικός, εµπειρογνώµονας σε θέµατα Τουρισµού, εκπρόσωπος του 
Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ-Πολίτες για τα αρχαία θέατρα. (Τέως στέλεχος Ε.Ο.Τ.) 

Η συµµετοχή των ανωτέρω στην οµάδα εµπειρογνωµόνων είναι χωρίς αποζηµίωση……».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/781/05-07-2013) 

Α.  Εγκρίνει τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για το 
έργο της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας για την Πολιτιστική ∆ιαδροµή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» και   

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 59493/20-06-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Β.  Συγκροτεί τις Επιτροπές: ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για ανάθεση, Παραλαβής σύµβασης και Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για τον ανωτέρω 
πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 
και αναφέρονται στο από 18-06-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Ι. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 
ανάθεση  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος, ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης 
Ανάπτυξης, 

2. Παππάς Απόστολος, ΠΕ ∆’ Μηχανικών, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3. Κιτσαντάς Αθανάσιος, ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού 

2. Ακρίβος Κωνσταντίνος, ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & ΜΜΕ, υπάλληλος του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 

3. Γεωργίου Γρηγόριος, ΠΕ ∆’ Μηχανικών υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

4. Χαρµαντά Αγγελική, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού 

ΙΙ. Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ντούσιας Νικόλαος, ως Πρόεδρος, ΠΕ Β’ Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

2. Ακρίβος Κωνσταντίνος, ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & ΜΜΕ, υπάλληλος του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 

3. Ζαµπέλη ∆ωροθέα, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κανιώρης Σπυρίδων, ΠΕ Β’ Μηχανικών, υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης 
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2. Κατωγιάννη Καλλιόπη, ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

3. Λιόντος Βασίλειος, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

ΙΙ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλόγηρος Απόστολος, ως πρόεδρος, ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού Οικονοµικού 

2. Κατηφόρη Ιωάννα, ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3. Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα, ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λάζαρη Αναστασία, ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

2. Χατζίκος Αλέξανδρος, ΠΕ Β’ Μηχανικών, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3. Μαλέσκου Χριστίνα, ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού. 

Γ.  Οµάδα Εµπειρογνωµόνων 

Συγκροτεί Οµάδα Εµπειρογνωµόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής αξιολόγησης και 
εισήγησης για ανάθεση στα καθήκοντά της, λόγω της εξειδικευµένης φύσης του αντικειµένου του 
έργου, αποτελούµενη από τους κάτωθι επιστήµονες απασχολούµενους στον κλάδο του τουρισµού 
/ πολιτισµού, ως εξής:  

� Αγγελική Βαρελά, Προϊσταµένη ∆/νσης Έρευνας Αγοράς και ∆ιαφήµισης ΕΟΤ 

� Χατζηνικολάου Ελισσάβετ, νοµικός, εµπειρογνώµονας σε θέµατα Τουρισµού, εκπρόσωπος του 
Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ-Πολίτες για τα αρχαία θέατρα. (Τέως στέλεχος Ε.Ο.Τ.) 

Έργο της ανωτέρω Οµάδας Εµπειρογνωµόνων, θα είναι η σύνταξη πορίσµατος για την 
αξιολόγηση των υποβαλλόµενων τεχνικών προσφορών, ενώ η συµµετοχή των ανωτέρω 
επιστηµόνων σ’ αυτή, είναι χωρίς αποζηµίωση. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   18  -  06  - 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για το διαγωνισµό και τη παραλαβή της σύµβασης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

Σήµερα, στις 18/06/2013 ηµέρα Τρίτη, παρουσία των: 

1. Μάρη-Ντούλα Αγλαΐας, προϊσταµένης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας 

2. Νάση Φρίξου, προϊσταµένου του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας. 

3. Ιωάννου Σταυρούλα, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών 

για τις επιτροπές του άρθρων 27 και 38 του Π.∆. 118/07 από την συνταχθείσα προς 

τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικά όργανα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

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

ονοµατεπώνυµο κάθε υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής 

σειρά: 

 

 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 

ανάθεση  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος,  ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Χριστοδούλου Φωτεινή (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Παππάς Απόστολος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Γεωργίου Γρηγόριος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού)  

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 92 - 

Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Ντούσιας Νικόλαος, ως Πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης) 

Κανιώρης Σπυρίδων (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Ακρίβος Κωνσταντίνος (ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & 
ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

3 
Ζαµπέλη ∆ωροθέα (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού, Υπάλληλος 
∆/νσης Ανάπτυξης) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 

 

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Κατηφόρη Ιωάννα (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού της 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

3 
Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας) 

Μαλέσκου Χριστίνα  (ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 
 
 
 
 

Πρέβεζα     18 - 6 - 2013 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
 
 

Μάρη Ντούλα Αγλαΐα 
 
 
 

Νάσης Φρίξος 
 
 
 

Ιωάννου Σταυρούλα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 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. 
1029/28-06-2013 και 1082/04-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. πρωτ. 
62052/2252/28-06-2013 και 64851/2424/04-07-2013 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. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/782/05-07-2013) 

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:  

31ο  ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας  

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ, του 31ου ∆ιεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 04 Ιουλίου έως τις 07 Ιουλίου 2013 µε τη συµµετοχή χορωδιών από 
όλον τον κόσµο.  

Το φεστιβάλ συνεχίζει φέτος την επί 31 χρόνια πορεία του, σταθερό στο στόχο του να 
πρωτοστατεί στην πολιτιστική σκηνή της δυτικής Ελλάδας αποτελώντας σηµαντικό φορέα 
πολιτισµού και τέχνης. Ο συνολικός αριθµός χορωδιών αναµένεται να ξεπεράσει τις 
δεκαπέντε (15), µε συνολικό αριθµό συµµετεχόντων πάνω από επτακόσια (700) άτοµα. Στο 
φεστιβάλ έχουν ήδη προσκληθεί µεγάλες προσωπικότητες της Χορωδιακής Μουσικής Σκηνής 
ανά τον κόσµο, οι οποίοι θα δώσουν έναν άλλον αέρα στην φετινή οργάνωση. To πλούσιο 
πρόγραµµα θα περιλαµβάνει συναυλίες σε ιστορικά σηµεία της πόλης µε φολκλόρ, κλασικό 
και µοντέρνο ρεπερτόριο, street performances όπως επίσης και τον ετήσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
θρησκευτικής Μουσικής µε κριτές καταξιωµένους πρεσβευτές της παγκόσµιας χορωδιακής 
σκηνής. Το ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας αποτελεί θεσµό και συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο πάνω του τα φώτα της Παγκόσµιας Χορωδιακής Σκηνής. Αυτή τη στιγµή, είναι το 
µοναδικό του είδους του φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο και εκπροσωπεί την ελληνική 
χορωδιακή κουλτούρα στο µέγιστο βαθµό. Τις εκδηλώσεις του παρακολουθούν περισσότερα 
από 2.000 άτοµα ετησίως. Η διεθνής του ακτινοβολία και το υψηλό του κύρος το καθιστούν ως 
ένα από τα µεγαλύτερα χορωδιακά γεγονότα του καλοκαιριού παγκοσµίως. Παράλληλα στην 
πόλη µας το ∆. Χ. Φ. Πρέβεζας προάγει τον πολιτισµό καλλιεργώντας την µουσική παιδεία, 
µυώντας το κοινό σε ακούσµατα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Ως αποτέλεσµα αυτού είναι η 
συµµετοχή 200 παιδιών στα παιδικά τµήµατα του συλλόγου ΑΡΜΟΝΙΑ, καθώς και η 
συνύπαρξη άλλων χορωδιακών σχηµάτων στην πόλη µας. Τέλος, τα οικονοµικά οφέλη στον 
τόπο µας είναι πολλαπλά, αφενός µεν διότι το φεστιβάλ πραγµατοποιείται σε σαιζόν µε µικρή 
τουριστική κίνηση & µε την φιλοξενία όλων αυτών των ατόµων ουσιαστικά δίνεται ένα καλό 
“εναρκτήριο λάκτισµα” στους τουριστικούς επιχειρηµατίες, αφετέρου δε τα µέλη των χορωδιών 
που συµµετέχουν στις αποστολές των φιλοξενουµένων χορωδιών αποτελούν τους 
καλύτερους πρεσβευτές των αγαθών που αυτός ο τόπος παράγει σε αφθονία στον τριτογενή 
τοµέα.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 8.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για φιλοξενία χορωδών (διαµονή και κάποια 
γεύµατα) που συµµετέχουν στο φεστιβάλ. Συνολικά θα φιλοξενηθούν 46 άτοµα της χορωδίας 
Amabile Choir από τον Καναδά για 3 βράδια και 38 άτοµα της St. Sophronius of Vratsa 
(Βουλγαρία) για 3 βράδια δηλαδή από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου. Επίσης θα προσφερθούν στους 
86 χορωδούς 6 γεύµατα. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030 µε δικαιούχο, το τουριστικό γραφείο Angelika travel –Μπούτικου 
Αγγελική. 

1ο Φεστιβάλ «Γυµναστική για όλους» 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Πρέβεζας και τον Γυµναστικό Σύλλογο «Κλεοπάτρα», του 1ου Φεστιβάλ «Γυµναστική για 
όλους», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2013. 

Πρόκειται για µια φιλόδοξη προσπάθεια που έχει στόχο να καθιερωθεί και στην Πρέβεζα 
ακολουθώντας το παράδειγµα πολλών άλλων πόλεων. Θα συµµετέχουν οµάδες 8-10 
αθλούµενων, χωρίς όριο ηλικίας µε ένα 5λεπτο πρόγραµµα η κάθε µια, και µε ελεύθερη 
επιλογή µουσικής. Τα προγράµµατα µπορούν να περιλαµβάνουν στοιχεία από ρυθµική 
γυµναστική – ενόργανη – αεροβική και ακροβατική γυµναστική. Ακολουθώντας την ιδέα και 
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την φιλοσοφία της µαζικής άθλησης «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», το Φεστιβάλ είναι µη 
αγωνιστικού χαρακτήρα. Όλοι βραβεύονται µε σκοπό να προβάλλουν, να αναπτύξουν και να 
στηρίξουν  την ιδέα των µαζικών εκδηλώσεων της Γυµναστικής και της άθλησης. Το Φεστιβάλ 
είναι µια γιορτή Γυµναστικής για ΟΛΟΥΣ. Ενισχύει τη χαρά της συµµετοχής, της οµαδικής 
εµπειρίας και της προσπάθειας. Εµπνέει την αναζήτηση καινοτόµων θέσεων στη Γυµναστική. 

Τα οφέλη των διοργανώσεων «Γυµναστικής για όλους» είναι:  

• Μέσω της εκδήλωσης προωθούνται στην τοπική κοινωνία κοινωνικά µηνύµατα για 
ενασχόληση µε τον αθλητισµό, υγιή τρόπο ζωής, για τα οφέλη της σωµατικής άσκησης κ.α. 

• Στα πλαίσια της διοργάνωσης αναµένεται να επισκεφτούν την περιοχή αθλητές, 
προπονητές και συνοδοί γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη 
της περιοχής. Στην περίοδο κρίσης που διανύουµε αυτό αναµένεται να τονώσει την αγορά. 

• Επίσης προσδοκούµε τα αθλητικά τµήµατα µε τη συµµετοχή τους να απολαύσουν το 
Φεστιβάλ στο ρυθµό της γυµναστικής και της µουσικής, να κάνουν καινούργιες γνωριµίες 
και να γνωρίσουν τις οµορφιές της ευρύτερης περιοχής. 

• Τέλος το φεστιβάλ θα προσφέρει µια ευχάριστη ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες καθώς 
απευθύνεται σε ευρύ κοινό.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για αγορά ειδικής µοκέτας 
η οποία θα παραµείνει και για τις επόµενες διοργανώνεις, εκτυπώσεις αφίσας και 
διπλωµάτων, πανό, φιλοξενία δύο ατόµων (διαµονή και διατροφή) και την αµοιβή του ιατρού, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Βραδιά παραδοσιακής µουσικής στη Ν. Κερασούντα  

Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακής 
µουσικής – αφιέρωµα στη δηµοτική µας παράδοση από την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα, µε τη 
συνοδεία δηµοτικής ορχήστρας, και µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του  Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Ν. Κερασούντας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ», του οποίου τα χορευτικά τµήµατα θα 
χορέψουν στην εκδήλωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2013 στη Ν. 
Κερασούντα. 

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. 
 
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 καθώς είναι 
βαθιά ριζωµένα στην ψυχή του ελληνικού λαού. Ο ρυθµός, το ύφος, η µουσική , τα τραγούδια, 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα στοιχεία συνδεόταν άµεσα µε την 
καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές αντιλήψεις, την 
γεωγραφική θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια και ο 
παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν την εθνική µας παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν 
τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  
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Καλοκαίρι και πολιτισµός 2013 στο Κανάλι 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Πρέβεζας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καναλίου, της εκδήλωσης µε τίτλο «Καλοκαίρι και 
πολιτισµός», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2013 στην κεντρική πλατεία 
Καναλίου.  

Στόχος είναι η διοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης υψηλού επιπέδου και γι’ αυτό υπάρχει 
επικοινωνία µε χορευτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Την εκδήλωση θα συνοδεύει 
ζωντανή παραδοσιακή µουσική από ντόπιους οργανοπαίχτες.  
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. 
• συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον τουριστών στην περιοχή. 

Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Ο ρυθµός, 
το ύφος, η µουσική , τα τραγούδια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα 
στοιχεία συνδεόταν άµεσα µε την καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, 
τις κοινωνικές αντιλήψεις, την γεωγραφική θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα 
παραδοσιακά τραγούδια και ο παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν την εθνική µας 
παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη της εκδήλωσης και διαµονή χορευτών, 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τους µε αρ. 
πρωτ. 60172/2236/21-06-2013 και 59871/2224/27-06-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 
60674/2164/25-06-2013 και 61991/2248/27-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε τις 
οποίες εισηγούνται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται 
στους συνηµµένους στις εισηγήσεις πίνακες, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, οι οποίες εξυπηρετούν άµεσες και επιτακτικές λειτουργικές 
ανάγκες της Π. Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής 
υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/783/05-07-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
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καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους 
στον πίνακα προµηθευτές, ως εξής:  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0869 523,02 
∆απάνη για επισκευή και συντήρηση 
κλιµατιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Ηλίας Φιλ. 
Κυρίτσης 

2 072 0869 184,50 

∆απάνη για επισκευή Γεωδαιτικού 
Σταθµού της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Tree Company 
Corporation ΑΕΒΕ 

3 072 1231 500,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για την Π.Ε. Πρέβεζας 

Αφοί Θ. Λιόντου 
Ο.Ε. 

4 072 1329 202,95 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
για επισκευή  Γεωδαιτικού Σταθµού της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας  

Tree Company 
Corporation ΑΕΒΕ 

5 072 1699 40,00 
∆απάνη για προµήθεια σφραγίδας για 
τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας 

Τζόκας Παναγιώτης 

6 292 1214 4.854,81 

∆απάνη για προµήθεια κτηνιατρικού 
υλικού που απαιτείται για υλοποίηση και 
εφαρµογή προγραµµάτων Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (Μελιταίος 
αιγοπροβάτων, Βρουκέλλωση, 
Λεύκωση, Φυµατίωση βοοειδών, 
καταρροϊκός πυρετός, ιός δυτικού 
Νείλου, πρόγραµµα Μ.Σ.Ε. 
αιγοπροβάτων και βοοειδών και 
πανώλη χοίρων)   

Χηµικά Ηπείρου 
Κλεοπάτρα Γκούβα 

7 292 1214 1.291,50 

∆απάνη για προµήθεια κτηνιατρικού 
υλικού που απαιτείται για υλοποίηση και 
εφαρµογή προγραµµάτων Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (Μελιταίος 
αιγοπροβάτων, Βρουκέλλωση, 
Λεύκωση, Φυµατίωση βοειδών, 
καταρροϊκός πυρετός, ιός δυτικού 
Νείλου, πρόγραµµα Μ.Σ.Ε. 
αιγοπροβάτων και βοοειδών και 
πανώλη χοίρων)   

∆ηµήτριος Ν. 
Τσόκανος     ΑΒΕΕ 

8 072 0841 130,00 

∆απάνη για δηµοσίευση απόφασης 
παράτασης λειτουργίας του ωραρίου 
των καταστηµάτων του ιστορικού 
κέντρου της Πρέβεζας για την θερινή 
περίοδο  

Βήµα της Πρέβεζας 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 του Πρακτικού Ι/17-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαν. πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».    
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 100 - 

συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 33532/1128/26-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 16/616/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/21-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε 
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά. Β) εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση 
των ουσιωδών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης του αρχικού, και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκε 
στην αριθµ. πρωτ. 49011/1836/24-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 62195/2291/27-06-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62399/2260/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του εν θέµατι διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο ο ανωτέρω διαγωνισµός απέβη άγονος και παρακαλούµε για την έγκρισή του. 
Σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα µε την αρ.2278/77217/20-6-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, εγκρίθηκε για την Π.Ε. Πρέβεζας η πρόσληψη 25 ατόµων 
(εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Κατόπιν 
των ανωτέρω παρακαλούµε για την οριστική µαταίωση του εν θέµατι διαγωνισµού.». 

Στο Πρακτικό Ι/17-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε την αρ. 8/2013 
διακήρυξη (αρ. πρωτ: 51309 / 1888 / 30-05-2013), µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο 
των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, 
στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» 

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 17η του µηνός Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 

π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, της αρ. 8/2013 
διακήρυξη (αρ. πρωτ: 51309 / 1888 / 30-05-2013), µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια 
του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας» 

 Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1)  Λάζαρη Αναστασία, Προϊσταµένη Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ως αναπληρώτρια του προέδρου, 

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

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

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έως και την ώρα έναρξης του ∆ιαγωνισµού (10η πρωινή), δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

� τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007 (Κρίσεις αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού) 
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� το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά σχετικά µε τον εν λόγω διαγωνισµό ενώ έχουν 
τηρηθεί όλοι οι προβλεπόµενοι από την αρ. 8/2013 ∆ιακήρυξη κανόνες δηµοσιότητας. 

� Το γεγονός ότι ο παρών διαγωνισµός αποτελεί επανάληψη του αρχικού διαγωνισµού (αρ.5/2013 
∆ιακήρυξη), χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 
αρχικής ∆ιακήρυξης και ο οποίος απέβη άγονος για τον ίδιο λόγο (µη υποβολή προσφορών). 

� Την ενηµέρωση της Υπηρεσίας, µετά από επικοινωνία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, για επικείµενη έκδοση απόφασης κατανοµής εποχικού προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των αναγκών του προγράµµατος 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013.  

 Η επιτροπή εισηγείται: 
Την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού.  

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

 

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

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/784/05-07-2013) 

Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/17-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα 
πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.596,43 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο 
(ανωτέρω υπό στ. 8), ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Β.  Εγκρίνει την οριστική µαταίωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου 
της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», ο οποίος κατέστη άγονος και κατά την 
αρχική του διενέργεια, την 21-05-2013 και κατά την επαναληπτική αυτού, την 17-06-2013,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. ζ του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», 

επειδή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2278/77217/20-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΑΒ-ΨΙΑ) Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να υλοποιηθεί το 
πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, εγκρίθηκε για την Π.Ε. Πρέβεζας η πρόσληψη 25 
ατόµων (εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

   7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 ανάθεσης εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 63831/2351/03-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63996/2333/03-07-
2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «… 
Προκειµένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων των 
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τριών κτιρίων στις οδούς Σπηλιάδου 8, Περδικάρη 1 και Λ. Ειρήνης 65, στα οποία 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και έπειτα από τον έλεγχο 
των υποβαλλόµενων στην Υπηρεσία µας προσφορών, παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την 
έγκριση της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων των κτιρίων στέγασης 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 2. Την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην εταιρεία «Σ. 
ΚΑΖΑΜΙΑΣ- Ι. ΝΑΣΗΣ- Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε.», µε µηνιαίο ποσό προσφοράς 104,55 € µε 
ΦΠΑ, για τους τρείς ανελκυστήρες, έναντι του ποσού προσφοράς 110,07 € µε ΦΠΑ της 
εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 3. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης 
ποσού 627,30 € (µε Φ.Π.Α.) για τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Π.Ε. Πρέβεζας, για 
το διάστηµα από 01-07-2013 έως 31-12-2013. (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0869).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/785/05-07-2013) 

− Εγκρίνει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων των 
κτιρίων στις οδούς Σπηλιάδου 8, Περδικάρη 1 και Λ. Ειρήνης 65 στην Πρέβεζα, στα οποία 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και  

την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην εταιρεία µε την επωνυµία «Σ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ- Ι. 
ΝΑΣΗΣ- Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε.», η οποία υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι µηνιαίο ποσό προσφοράς € 104,55 µε ΦΠΑ, για τους τρεις 
ανελκυστήρες των ως άνω κτιρίων.  

− Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Σ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ- 
Ι. ΝΑΣΗΣ- Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ Ο.Ε.», για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών 
συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το διάστηµα από 01-07-2013 έως 31-12-2013, µε 
συνολικό ποσό € 627,30 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0869). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

  7. Ζούµπας Στέφανος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση νέας διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας».    
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 17/676/11-06-2013 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 µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού 
για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ (€ 
75.609,76 πλέον ΦΠΑ € 17.390,24), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459) και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
48909/1832/10-06-2013εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64076/2365/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « Με την αρ. 17/676/11-6-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού καθώς και οι όροι της 
σχετικής διακήρυξης του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση 
του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 93.000,00 € (µε ΦΠΑ).Με την αρ. 
28792/3638/17-6-2013 (ΦΕΚ 1454/Β/17-6-2013) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, ορίζεται ως χρόνος προσαρµογής προς 
την απαίτηση για τη ύπαρξη συσκευής ελέγχου ταχυµέτρου – ταχογράφου, η 30η-7-2014. Με την αρ. 
8/38/26-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ο προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου 
διαµορφώθηκε στις 67.000,00 € (µε ΦΠΑ). Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την 
µαταίωση της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού που εγκρίθηκε µε την αρ. 17/676/11-6-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 2. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) 
διαγωνισµού. 3. Την έγκριση των όρων του σχεδίου διακήρυξης. 4. Την έγκριση διάθεσης της 
απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ.:071-ΚΑΕ: 9459)..». 

8. 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 19/786/05-07-2013) 

Α. Ματαιώνει τον ανοιχτό διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
93.000,00 µε ΦΠΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζα (ανωτέρω 
υπό στ. 7), σύµφωνα µε την αρ. 28792/3638/17-6-2013 (ΦΕΚ 1454/Β/17-6-2013) απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και την αριθµ. 
8/38/26-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και  

Β.  Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για 
την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ (€54.471,54 
πλέον ΦΠΑ € 12.528,46), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459) και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την υλοποίηση 
του ανωτέρω έργου, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

         7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 48720/1830/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61876/2244/27-
06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αρ. πρωτ. 4191/23-5-
2013 έγγραφο της ∆/σης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας, και στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 4191/23-5-2013 εγγράφου της 
∆/σης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας, που αφορά τη µεταφορά 
ελκυστικής ουσίας δακοκτονίας (µελάσας), από την αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίµων στον Ασπρόπυργο, στην αποθήκη της ∆/σης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας και έπειτα από τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας, παρακαλούµε για την ανάθεση της 
σχετικής µεταφοράς στην εταιρεία ΝΙΚΑΣ-ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ O.Ε, µε τιµή προσφοράς 
εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά.(964,32 €) µε Φ.Π.Α, ως την 
οικονοµικότερη προσφορά. Συνηµµένα σας αποστέλλουµε αντίγραφα των 
υποβαλλόµενων προσφορών και επισηµαίνουµε ότι η άµεση διενέργεια της εν λόγω 
µεταφοράς κρίνεται απαραίτητη για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος δακοκτονίας 
έτους 2013 στο Ν. Πρέβεζας. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 295, 
Κ.Α.Ε 0829.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/787/05-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση της µεταφοράς – η οποία κρίνεται επείγουσα και αναγκαία – 
ελκυστικής ουσίας (µελάσας), από την αποθήκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΙΚΑΣ-ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ 
Ο.Ε..», η οποία διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό, και η 
προσφορά της, ποσού € 964,32 µε ΦΠΑ, είναι η οικονοµικότερη για την παροχή της 
παραπάνω υπηρεσίας, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που προέβη στη 
διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 295 ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 62744/2443/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62826/2267/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε επισυναπτόµενα τα 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 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 – 
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ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που 
προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/788/05-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης»:  
    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 
– ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΜΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ   

86,10 1321 

661,74 1321 
2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHΥ 7978 ΓΕΝΙΚΟ SERVIS 

147,60 0861 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8342 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

430,50 0861 

885,60 1321 
4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHΟ 9126 ΓΕΝΙΚΟ SERVIS 

147,60 0861 

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ-∆ΙΑ 
ΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕ 6501 
 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 

123,00 0861 

6 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
123,00 

 
0861 
 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

980,00 1329 

8 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

980,00 1329 

246,00 1321 
9 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 103927 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΜΙΜΠΑΡΟΥ 307,50 0861 

492,00 1321 
10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
 396,00 0861 

105 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ  

246,00 1321 

 
 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΑ Κ.Α.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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

1321 2.617,44 
1329 1.960,00 
0861 1.675,20 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 110 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  
πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 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 Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 
38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 και του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 33/1346/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  
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Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για 
την περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών 
από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη 
αµοιβή € 10.000,00 χωρίς 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»). 

7. Την αριθµ. 33/1347/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για 
την περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  
από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη 
αµοιβή € 8.000,00 χωρίς 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»). 

8. Τις αριθµ. 13/408/19-04-2013 και 13/409/19-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60564/1129/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 60989/2219/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης του θέµατος, καθώς και τα έγγραφα αποστολής 
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα µελετητικά γραφεία και σηµειώνει ότι δεν 
υποβλήθηκε καµιά Ένσταση.  

Στο ανωτέρω, από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία διεξήγαγε 
τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης, για την ανάθεση 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου του θέµατος, δεδοµένου ότι η δεύτερη µελέτη (ΜΕΟΑ) 
κατά τον νόµο και τα συµβατικά τεύχη είναι αναπόσπαστο τµήµα της πρώτης (ΜΠΕ),  

αναφέρεται ότι µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των τριών 
προσκληθέντων, οι οποίοι έγιναν τυπικά δεκτοί, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα - έλεγχο 
των Οικονοµικών τους Προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι καλύτερη είναι η 
προσφορά µε αριθµό (3), του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ, που προσφέρει το ποσό των 
14.000,00 χωρίς ΦΠΑ για τις δυο µελέτες, ήτοι ποσό 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ για κάθε µία εξ 
αυτών και προτείνει την ανάθεση των µελετών στον ανωτέρω µειοδότη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/789/05-07-2013) 

− Εγκρίνει το από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού κατόπιν 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
(ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» 
της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)»,  

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία διεξήγαγε τη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση, για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της 
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Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του ανωτέρω έργου, δεδοµένου ότι η 
δεύτερη µελέτη (ΜΕΟΑ) κατά τον νόµο και τα συµβατικά τεύχη είναι αναπόσπαστο τµήµα της 
πρώτης (ΜΠΕ), µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την αποδοχή των 
προσφορών και των τριών προσκληθέντων, προχώρησε στο άνοιγµα και έλεγχο των 
οικονοµικών τους προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι καλύτερη προσφορά είναι του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ, µε ποσό € 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ για κάθε µία εκ των ανωτέρω ΜΠΕ και 
ΜΕΟΑ και  

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού κατόπιν διαπραγµάτευσης για την ανάθεση 
εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ανωτέρω έργου, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του –κατά του οποίου 
δεν υποβλήθηκε καµιά ένσταση– στον Βασιλείου ∆ήµο, επειδή υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε ποσό € 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
(ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» 
της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Βασιλείου ∆ήµο, 
µε ποσό προσφοράς 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 του Πρακτικού Ι/20-05-2013 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την ανάθεση της 
Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  
πόλης Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 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 Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 
38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013 και του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 33/1347/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ 
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Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για 
την περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  
από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη 
αµοιβή € 8.000,00 χωρίς 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»). 

7. Την αριθµ. 33/1346/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για 
την περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών 
από τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη 
αµοιβή € 10.000,00 χωρίς 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»). 

8. Τις αριθµ. 13/408/19-04-2013 και 13/409/19-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60581/1130/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 60953/2219/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης του θέµατος, καθώς και τα έγγραφα αποστολής 
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα µελετητικά γραφεία και σηµειώνει ότι δεν 
υποβλήθηκε καµιά Ένσταση.  

Στο ανωτέρω, από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία διεξήγαγε 
τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση της προκήρυξης, για την ανάθεση 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου του θέµατος, δεδοµένου ότι η δεύτερη µελέτη (ΜΕΟΑ) 
κατά τον νόµο και τα συµβατικά τεύχη είναι αναπόσπαστο τµήµα της πρώτης (ΜΠΕ),  

αναφέρεται ότι µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των τριών 
προσκληθέντων, οι οποίοι έγιναν τυπικά δεκτοί, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα - έλεγχο 
των Οικονοµικών τους Προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι καλύτερη είναι η 
προσφορά µε αριθµό (3), του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ, που προσφέρει το ποσό των 
14.000,00 χωρίς ΦΠΑ για τις δυο µελέτες, ήτοι ποσό 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ για κάθε µία εξ 
αυτών και προτείνει την ανάθεση των µελετών στον ανωτέρω µειοδότη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/790/05-07-2013) 

− Εγκρίνει το από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού κατόπιν 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης 
της  πόλης Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)»,  

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία διεξήγαγε τη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση, για την ανάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της 
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Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του ανωτέρω έργου, δεδοµένου ότι η 
δεύτερη µελέτη (ΜΕΟΑ) κατά τον νόµο και τα συµβατικά τεύχη είναι αναπόσπαστο τµήµα της 
πρώτης (ΜΠΕ), µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την αποδοχή των 
προσφορών και των τριών προσκληθέντων, προχώρησε στο άνοιγµα και έλεγχο των 
οικονοµικών τους προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι καλύτερη προσφορά είναι του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ, µε ποσό € 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ για κάθε µία εκ των ανωτέρω ΜΠΕ και 
ΜΕΟΑ και 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού κατόπιν διαπραγµάτευσης για την ανάθεση 
εκπόνησης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε 
το ως άνω, από 20-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του –κατά του οποίου δεν 
υποβλήθηκε καµιά ένσταση– στον Βασιλείου ∆ήµο, επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά, µε ποσό € 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  
της  πόλης Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. 
«Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Βασιλείου ∆ήµο, µε ποσό 
προσφοράς 7.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 
205.000,00 µε ΦΠΑ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60916/1135/25-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60991/2220/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, έτους 2013 και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
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εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 60915/1134/25-06-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/791/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2013, 
µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε 
ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 60916/1135/25-06-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 60915/1134/25-06-2013 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.  

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

...................................................................................................................................................... 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

   7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε αποχέτευση 
∆ήµου Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 13-
09-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61253/1138/28-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 62257/2258/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 26-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 13-09-2013, για τους 
ακόλουθους λόγους. α). Καθυστέρηση έκδοσης της άδειας επέµβασης από την ∆/νση 
∆ασών και β) Σύνταξη ΑΠΕ και τακτοποίηση φακέλου. Η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: « … 
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Η άδεια επέµβασης που απαιτείται για την διάνοιξη της οδού που θα τοποθετηθεί ο αγωγός 
δεν έχει ακόµη εκδοθεί από την ∆/νση ∆ασών. Θα χρειασθεί να συνταχθεί ΑΠΕ για την 
τακτοποίηση του φακέλου του έργου. Επειδή λοιπόν οι παραπάνω λόγοι κρίνονται βάσιµοι 
και αντικειµενικοί εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου του θέµατος έως την 13-09-2013.».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/792/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε αποχέτευση ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 13-09-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 35ο 

Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της κατά της υπ’ αριθµ. 16/2013 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας.     
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 60799/1959/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
61052/2224/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: « … Επεδόθηκε στις 05-06-2013 η υπ’ αριθµ. 16/2013 οριστική απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσης (σχετ. 1) η οποία έκανε δεκτή την από 31-10-2012 αγωγή 
των αντιδίκων υπαλλήλων (σχετ. 2) και επεδίκασε υπέρ αυτών το ποσόν των 50 € 
µηνιαίως, το οποίο είναι ισόποσο µε την διαφορά της ειδικής παροχής των 176 €, που 
έπρεπε να καταβάλλεται και της παροχής των 126 € που καταβάλλετο. Η Περιφέρεια 
Ηπείρου αµύνθηκε, κατά της αγωγής, µε τους ισχυρισµούς που περιέχονται στις έγγραφες 
προτάσεις της (σχετ. 3). Το ζήτηµα της νόµιµης ή όχι καταβολής του ειδικού επιδόµατος 
εξοµάλυνσης των 176 €, το οποίο χορηγήθηκε κατά ενιαίο τρόπο σε διαφορετικές και 
ανόµοιες µεταξύ των κατηγορίες υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
απασχόλησε σχεδόν το σύνολο των Πολιτικών και ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων της χώρας 
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και τελικά διαµορφώθηκε πάγια νοµολογία η οποία δέχθηκε ότι το επίδοµα των 176 € (και 
εποµένως και η διαφορά των 50 €) δικαιούται να το λαµβάνει, άνευ ετέρου, κάθε 
υπάλληλος, δεδοµένου ότι η παροχή αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα µισθολογικής 
παροχής που προσαυξάνει τον µισθό, χωρίς άλλη προϋπόθεση, άλλως παραβιάζεται η 
διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1 του Συντάγµατος, περί ισότητος των Ελλήνων έναντι του 
Νόµου. Ειδικότερα µνηµονεύω τις υπ’ αριθµ.  93/2009, 574/2009, 754/2010, 946/2010, 
1723/2010, 306/2011 και 495/2011 αποφάσεις του Αρείου Πάγου (σχετ. 6) οι οποίες 
έχουν απορρίψει αιτήσεις αναιρέσεως και έχουν δεχτεί ότι η καταβολή των 176 € είναι 
απόλυτα νόµιµη και έχει και ουσιαστική βάση. Επίσης σχετικές µε την παρούσα υπόθεση 
είναι οι υπ’ αριθµ. 68/2007 (σχετ. 4) και 50/2011 (σχετ. 5) αποφάσεις του Ειρηνοδικείου 
Ηγουµενίτσης, οι οποίες επεδίκασαν στους ίδιους ενάγοντες το ποσόν των 176 €, για 
προγενέστερο διάστηµα. Η πρώτη των αποφάσεων τούτων, ως αµετάκλητη, αποτελεί 
δεδικασµένο, κατά το άρθρο δε 322, παρ. 1 το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο ουσιαστικό 
ζήτηµα που κρίθηκε και αφορά την ίδια έννοµη σχέση που προβάλλεται και τώρα και η 
οποία έχει προβληθεί και στο παρελθόν. Υπέρ των αντιδίκων λοιπόν δεν συντρέχει µόνο 
η πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου αλλά και το δεδικασµένο αφού µε την υπ’ αριθµ. 
68/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσης έχουν ήδη λάβει την ειδική παροχή, 
έκτοτε δε δεν επήλθαν µεταβολές ούτε στην νοµική βάση ούτε στα πραγµατικά 
περιστατικά. Περαιτέρω σηµειώνω ότι εκ των αποφάσεων που υποβάλλω µόνον η υπ’ 
αριθµ. 95/2013 απόφαση του ΣτΕ είναι αντίθετη (σχετ. 7), σύµφωνα µε τις σκέψεις της 
οποίας οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν δικαιούνται της επίµαχης παροχής, αφού οι υπάλληλοι 
αυτοί ελάµβαναν πρόσθετες µισθολογικές παροχές που υπερέβαιναν το ποσόν των 176 
€. Πρέπει να διευκρινίσω ότι επί της προκειµένης υποθέσεως η δικαιοδοσία ανήκει στα 
Πολιτικά ∆ικαστήρια αφού οι αντίδικοι είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου και οι πάσης 
φύσεως διαφορές τούτων υπάγονται στην δικαιοδοσία των Πολιτικών ∆ικαστηρίων, 
συνεπώς δε και του Αρείου Πάγου, ο οποίος, µε πάγια νοµολογία, έχει δεχθεί την 
νοµιµότητα καταβολής των 176 €. Για την διαµόρφωση της παρούσης εισηγήσεώς µου 
έλαβα υπόψιν µου και το άρθρο 176, παρ. 1, περ. 1β του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει µετά 
την τροποποίηση από το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (σχετ. 12) και το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σχετ. 13) 
σύµφωνα µε τα οποία: Η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για «ιβ) το συµβιβασµό ή 
την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων 
(45.000) ευρώ. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, 
επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 
µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το 
νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου » και σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 εγγράφου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους « 4. Ειδικότερα για τα Ν.Π.∆.∆., η µη άσκηση ενδίκων µέσων 
δικαιολογείται µόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόµου ή υπαγορεύεται από το 
αντικείµενο της δικαστικής απόφασης (ανέκκλητες αποφάσεις, τελεσίδικες αποφάσεις που 
εµπίπτουν στο άρθρο 53  § 3 του Π.∆. 18/1989 ΦΕΚ8/Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αποφάσεις  επί διαφορών που επιλύθηκαν µε απόφαση Α.Ε.∆.), συνεκτιµώντας σε κάθε 
περίπτωση τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που συνηγορούν προς τούτο.».Στην 
προκειµένη περίπτωση δεν πρόκειται ούτε για συµβιβασµό ούτε για κατάργηση δίκης, 
αφού η δίκη έχει περαιωθεί και άνοιγµα νέας τοιαύτης επέρχεται µόνο µε άσκηση ενδίκου 
µέσου. Συνεπώς, κατά την άποψή µου, δεν συντρέχει νοµικός και ουσιαστικός λόγος 
ασκήσεως εφέσεως δεδοµένου ότι το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε σειρά αποφάσεων 
του Αρείου Πάγου και επιπλέον  συντρέχει, υπέρ των αντιδίκων, δεδικασµένο. Περαιτέρω 
δεν συνιστούν λόγους ασκήσεως ενδίκων µέσων ο δηµοσιονοµικός αιφνιδιασµός, η 
αδυναµία καταβολής, ο κίνδυνος απόκλισης εκ του προϋπολογισµού κ.λ.π. Για τους 
παραπάνω λόγους έχω την γνώµη ότι δεν πρέπει να ασκηθεί το ένδικο µέσο της εφέσεως 
κατά της υπ’ αριθµ. 16/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσης. Παρά τα 
ανωτέρω όµως εάν η Οικονοµική Επιτροπή λάβει υπόψιν της και υιοθετήσει το σκεπτικό 
της υπ’ αριθµ. 95/2013 αποφάσεως του ΣτΕ τότε θα αποφασίσει την άσκηση εφέσεως, 
αφού έτσι η απόφασή της θα είναι σύµφωνη µε την παράγραφο 5 του υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2/54630/0022/02-10-2006 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους…». 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης, κατά της υπ’ αριθµ. 16/2013 αποφάσεως του 
Ειρηνοδικείου Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 
και την αριθµ πρωτ. 2/54630/0022/2-10-2006 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/793/05-07-2013) 

Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Θεσπρωτίας), ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας, κατά της αριθµ. 16/2013 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτίας και των εναγόντων, ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και την αριθµ πρωτ. 2/54630/0022/2-10-
2006 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

   7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη 
µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 14/476/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
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Οικονοµικού της Π.Ε. 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 επιλογή αναδόχου για 
το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 18.816,94 µε ΦΠΑ (ήτοι € 16.652,16 πλέον 13% ΦΠΑ: 
€ 2.164,78), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 0879α) 
έτους 2013 και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 38460/1307/23-04-2013 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 αρ. πρωτ. 
61818/1980/26-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61952/2245/27-06-2013 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 << παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε την 
µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες ,στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµισης του ∆άκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας  >> προυπολογισµού 18.816,94€ µε ΦΠΑ. Η επιτροπή δεν παρέλαβε καµία 
προσφορά και ως εκ τούτου δεν υπάρχει µειοδότης . Βάσει της αριθµ 2278/77217/20-6-
2013 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων  η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας εντάσσεται στην κατανοµή εποχικού προσωπικού Γενικής 
∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής –Πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, µε δέκα (10)  άτοµα λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο και θα εκτελέσει το 
ανωτέρω πρόγραµµα παγιδοθεσίας.». 

Στο Πρακτικό Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1 
Της Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των 
δακοπληθυσµών µε την µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους 
ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράµµατος  Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της 
Ελιάς έτους 2013, στην Περιφερειακή  Ενότητα Θεσπρωτίας». 

         Αριθ. ∆ιακήρυξης 5/2013 

      Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 29η Μαΐου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30  
π.µ.  συνεδρίασε στο Γραφείο 40 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. 
Θεσπρωτίας η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθ. 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  κατά την ώρα του διαγωνισµού από 10:00-10:30 π.µ. δεν παρέλαβε καµία 
προσφορά από κανέναν ενδιαφερόµενο και ως εκ τούτου η επιτροπή οµόφωνα κηρύσσει τον 
διαγωνισµό άγονο. 
    Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.   
 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  
                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
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…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/794/05-07-2013) 

Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/29-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της 
παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 18.816,94 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), ο 
διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Β. Εγκρίνει την οριστική µαταίωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες 
τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. ζ του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,  

επειδή, βάσει της αριθµ. πρωτ. 2278/77217/20-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΑΒ-ΨΙΑ) Απόφασης του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας εντάσσεται στην κατανοµή εποχικού προσωπικού Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Φυτικής Παραγωγής – Πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, µε δέκα 
(10) άτοµα λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο και θα εκτελέσει το ανωτέρω 
πρόγραµµα παγιδοθεσίας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
63417/2016/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63567/2293/02-07-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Έχοντας υπόψη 
το  αριθµ. πρωτ. 2604/Φ2.2./27-6-2013 έγγραφο της ∆/θµιας Εκπ/σης  Θεσπρωτίας, το 
άρθρο 21 του Π.∆. 242/1996 και το σχετικό, µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη 
Οικονοµική  Επιτροπή ,άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
διεξαγωγή δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου και έγκριση του 
συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης, για τη στέγαση της ∆/θµιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας, διότι η 
ισχύουσα σύµβαση µίσθωσης αυτής λήγει την 31-8-2013. Η διάρκεια της σύµβασης θα 
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είναι για πέντε (5) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς 
προβλεπόµενο, βάσει του Π.∆.242/1996. Το ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται 
στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα  (1.650,00) €. Η πίστωση θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 
072 ΚΑΕ 0813)….».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/795/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 63417/2016/01-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Ειδικότερα, το προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται εντός των στενών ορίων 
του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε επιφάνεια περίπου 450 τµ για γραφεία και βοηθητικούς 
χώρους, να διαθέτει τους απαραίτητους χώρους υγιεινής (τουαλέτες), όπως και χώρους 
υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ), να είναι προσβάσιµο σε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (ΑµεΑ) και να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισµός, 
θέρµανση και λοιπά). 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για πέντε (5) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, µε ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος το ποσό 
των € 1.650,00 που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

   7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιµατιστικών σε 
Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
63849/2051/03-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63938/2314/03-07-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο κλιµατιστικών (µε τα απαραίτητα υλικά), σε 
υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/796/05-07-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 799,50 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0869α, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την ανάθεση στον Βέρµπη Παναγιώτη, που υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εργασιών αποξήλωσης και 
επανατοποθέτησης δύο κλιµατιστικών (µε τα απαραίτητα υλικά), σε υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 130 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση γέφυρας στην 
τάφρο Σαλαώρας», 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. 15/564/21-05-2013 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. 1094/10-05-2013 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. 1056/07-05-2013 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. 1636/26-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61222/2227/26-06-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 25-06-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 18-06-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση Λ. 
ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα 
τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 15.706,16 € µε απρόβλεπτα 18.062,10 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 22.400,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/797/05-07-2013) 

− Την έγκριση του από 25-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 18-06-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας στην τάφρο Σαλαώρας», προϋπολογισµού 
€ 40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.706,16 €, µε 
απρόβλεπτα 18.062,10 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 22.400,00 € και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ», 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 (44,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 25-06-2013 
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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 132 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης 
Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β’ Φάση (τµήµα 
Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)», αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – 
Χριστόδουλος Ζιάβρας», 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1403/18-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 59742/2157/20-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 07-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτή, µέχρι 31-12-2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …. το έργο 
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χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος «ΠΙΝ∆ΟΣ» και η σύµβαση υπογράφηκε 
την 09.10.2009 µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης την 30.09.2010. Στο έργο 
χορηγήθηκαν  οι παρακάτω παρατάσεις προθεσµίας: α) Μέχρι την 30.06.2011 µε την αρ. 
πρ. 253/2010 απόφαση 2ης ΝΕ Άρτας. β) Μέχρι 30.12.2011 σύµφωνα µε το αριθµ. 20/2011 
(θέµα 17ο ) πρακτικό της Οικονοµικής   Επιτροπής Περ. Ηπείρου. γ) Μέχρι 30.06.2012 µε 
το αρ. 37/2011 (θέµα 48ο ) πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Περ.  Ηπείρου. δ) Μέχρι 
31.10.2012 µε το αρ. 19/2012 (θέµα 6ο) Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Περ.  
Ηπείρου. ε) Μέχρι 30.06.2013 µε το αρ. 34/1387/28-11-12 (θέµα 26ο) Πρακτικό της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περ.  Ηπείρου. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες σε 
ποσοστό 80% περίπου. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στη χορήγηση συνολικής παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι 31-12-2013 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου που εκτελείται σε 
ορεινή και αποµακρυσµένη περιοχή των Τζουµέρκων Ν. Άρτας και για το οποίο πρέπει να 
εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα «Πίνδος» για το οποίο 
υπάρχει έλλειψη πιστώσεων το έτος 2013..».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, τόνισαν 
όµως ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεχίσει τις προσπάθειες για την οµαλή ροή 
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες και να 
ολοκληρωθεί το έργο. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/798/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων 
(Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β’ Φάση (τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)», 
αναδόχου Κοινοπραξίας «Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος Ζιάβρας», µέχρι την 31-12-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β’ φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», 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. 1568/25-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 60679/2165/25-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 19-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, µέχρι 31-07-2013 λόγω των καιρικών 
συνθηκών στην περιοχή του έργου, κατά την χειµερινή περίοδο (ορεινή περιοχή του 
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων). Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …. Η 
σύµβαση υπογράφηκε την 03.08.2012 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 30.06.2013. 
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Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 100 % των χωµατουργικών, το 95 % των τεχνικών, το 
100% της οδοστρωσίας και το 100% των ασφαλτικών. 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 …..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/799/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β’ φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΕΚ – ∆. 
ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την 
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – 
γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», 
αναδόχου Άγγελου Κούκου, 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1652/28-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62168/2254/28-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 27-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, µέχρι 31-08-2013 λόγω καθυστέρησης 
έναρξης των γεωτεχνικών εργασιών προκειµένου να µην οχληθεί η διέλευση των 
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εκδροµέων του Πάσχα. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …. Η σύµβαση 
υπογράφηκε την 02.04.2013 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 30.06.2013. Μέχρι 
σήµερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των γεωτρήσεων και αποµένουν να ολοκληρωθούν 
οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές και οι επι τόπου δοκιµές (παρακολούθηση 
αποκλισιοµέτρων). Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 31.08.2013 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου …..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/800/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Εργασίες για την αντιµετώπιση κατολισθητικών 
φαινοµένων στην 4η επαρχιακή οδό Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή – 
Σουµέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», αναδόχου Άγγελου Κούκου, µέχρι την 31-08-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας 
Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι την 06-08-2013.    

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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1635/27-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62794/2266/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 26-06-2013 αίτηση της αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, µέχρι 06-08-2013 για την έγκριση του 
ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …. Η σύµβαση υπογράφηκε την 
02.04.2013 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 30.06Η σύµβαση υπογράφηκε την 
06.12.2012 µε προθεσµία περαίωσης την 06.04.2013. Εγκρίθηκε παράταση εργασιών 
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µέχρι την 06.07.2013 µε την αριθµ. 13/427/19.04.2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο 
αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 100.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ το ποσό της 
σύµβασης είναι 95.000,00 € µε ΦΠΑ. Έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου και εκκρεµεί η 
γνωµοδότηση επί αυτού, του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και η έγκρισή του.  Η 
ολοκλήρωση του έργου θα συντελεστεί µετά την εκτέλεση των πρόσθετων ποσοτήτων των 
εργασιών που περιέχονται στον 1ο ΑΠΕ αφού γίνει η έγκρισή του. Η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 06.08.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου …..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/801/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Ελένης Αρτέµη, µέχρι 
την 06-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής 
στραγγιστικού δικτύου 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. 1714/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63833/2301/03-07-2013 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: 
«Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας». Από την 
∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
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81.224,45 € 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. 1672/01-07-2013  
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 19/802/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
81.224,45 € 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. 1714/03-07-2013 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. 1672/01-07-2013  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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης του δρόµου Αθαµάνιο 
– Θεοδώριανα (θέση Σταυρός – Θεοδώριανα)», 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1722/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63992/2332/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την Αριθ. Πρωτ. 56785/2416/13-06-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου 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 του δρόµου Αθαµάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός – 
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Θεοδώριανα)». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη 
του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 27.992,20 € 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. 1470/03-07-
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 19/803/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης του δρόµου Αθαµάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός – 
Θεοδώριανα)», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 27.992,20 € 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. 1722/03-07-2013 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. 1470/03-07-2013  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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

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: Άνω Καλεντίνη, Τυµπά, Τετράκωµο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, 
γέφυρα Κονδύλη, όρια Νοµού Τρικάλων του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 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. 1727/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64111/2367/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την Αριθ. Πρωτ. 42717/1888/09-05-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 60.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα 
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αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: 
«Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Άνω Καλεντίνη, Τυµπά, 
Τετράκωµο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νοµού Τρικάλων του 
∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη»). Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.174,32 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 
60.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1716/03-07-2013  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 19/804/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εργασίες αποκατάστασης της 12ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Άνω Καλεντίνη, Τυµπά, 
Τετράκωµο, Καστανιά, Ελάτη, Ρετσιανά, γέφυρα Κονδύλη, όρια Νοµού Τρικάλων του 
∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.174,32 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 60.000,00 €, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1727/03-07-2013 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. 1716/03-07-2013  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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών σύνταξης τευχών δηµοπράτησης µελετών 
Προγράµµατος «ΑΝΑΣΑ» της Π.Ε. Άρτας.      

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 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. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1715/03-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 63937/2313/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « Σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να προωθηθούν οι µελέτες και τα 
έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Αειφόρου Ανάπτυξης 
Αµβρακικού (ΑΝΑΣΑ), απαιτείται προκήρυξη διαγωνισµού ανάθεσης. Για την προκήρυξη 

ΑΔΑ: ΒΛ4Θ7Λ9-ΜΤΑ



 - 147 - 

του διαγωνισµού απαιτείται σύνταξη των σχετικών τευχών δηµοπράτησης των µελετών, 
στα οποία αφενός µεν θα διασφαλίζεται η κατά το νόµο ανάθεση στο έχων τα κατάλληλα 
προσόντα µελετητικό σχήµα, αφετέρου δε η ποιότητα εκπόνησης των ειδικών µελετών, 
µέσω των απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών που καθοριστούν στα τεύχη του 
διαγωνισµού. Επιπρόσθετα θα απαιτηθεί και η ανασύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων ώστε να 
συµβαδίζουν µε τα τεύχη του διαγωνισµού. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συνδροµή 
τεχνικού συµβούλου, σύµφωνα µε τη συνηµµένη Εισήγηση Ανάθεσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Άρτας. Από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Άρτας 
προτείνεται η ανάθεση εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών στην κ. Κ. Π. Ηλιοπούλου, 
πολιτικό µηχανικό, η οποία  διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και υλικοτεχνική υποδοµή, 
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα και δέχεται να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές µε αµοιβή 10.000,00 ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η 
δαπάνη των εργασιών αυτών θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος των ΚΑΠ 
έτους 2013 της Π. Ε. Άρτας, όπου είναι ενταγµένο το έργο «Σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης µελετών προγράµµατος ΑΝΑΣΑ» προϋπολογισµού 10.000,00  ευρώ. 
Παρακαλούµε για την έγκριση  απευθείας ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών.». 

Στην από 28-06-2013 εισήγηση ανάθεσης, που επισυνάπτεται στο ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 
1715/03-07-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται τα εξής:  

«…. Αντικείµενο του έργου θα είναι η υποστήριξη από τον ανάδοχο Σύµβουλο της ∆ιεύθυνσης 
τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ώστε να προχωρήσει σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος ΑΝΑΣΑ. Πιο 
συγκεκριµένα στο αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνονται η αλληλογραφία µε 
εµπλεκόµενους φορείς η οποία άπτεται ειδικών τεχνικών θεµάτων, σύνταξη εκθέσεων, 
εκτέλεση αυτοψιών στις περιοχές των προτεινοµένων έργων, συµµετοχή σε συσκέψεις, κ.λ.π. 
ώστε να γίνει αξιολόγηση της ωφέλειας και πληρέστερη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
υλοποίησης των µελετών και κατασκευής των έργων. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω ενεργειών 
θα γίνουν προτάσεις για τροποποίηση τεχνικών δελτίων κυρίως σε ότι αφορά τεχνικά θέµατα  
και σε τελική φάση θα γίνει σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης των µελετών του 
Προγράµµατος που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.   
Ο ανάδοχος Σύµβουλος αφού προβεί στις απαραίτητες  ως ανωτέρω ενέργειες  και µετά από 
προηγούµενη συνεννόηση µε την Υπηρεσία θα συντάξει και θα παραδώσει στην ∆ιεύθυνση 
τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας τα τροποποιηµένα  Τεχνικά ∆ελτία στο 
βαθµό που προκύπτει µεταβολή των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων αυτών καθώς και 
πλήρη σειρά των τευχών δηµοπράτησης των µελετών , οι οποίες θα υλοποιηθούν από την 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στα πλαίσια χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΑΝΑΣΑ,  
ήτοι Έκθεση Τεχνικών ∆εδοµένων, Προεκτιµώµενη αµοιβή, Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
διακήρυξη δηµοπρασίας,  σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». …. 
Για την εκτίµηση της αµοιβής του τεχνικού συµβούλου χρησιµοποιείται το γενικό Άρθρο 
ΓΕΝ.4β  του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που αφορά 
στην αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης. Έτσι, µε 
βάση τον χρόνο απασχόλησης από προγενέστερη εµπειρία, εκτιµάται ότι θα απασχοληθεί (1) 
Πολιτικός Μηχανικός εµπειρίας µέχρι 10 έτη που θα διαθέτει ειδική εµπειρία σε αντίστοιχα 
τεχνικά αντικείµενα και κυρίως σε ότι αφορά τεχνικά θέµατα και µελέτες λιµενικών έργων 
καθώς και σε συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές µελέτες λιµενικών έργων.  

 
Αµοιβή Πολιτικού Μηχανικού εµπειρίας µέχρι 

10 έτη (συντ. τκ για το 2012 = 1,249) 
Με εµπειρία σε αντίστοιχα µε το παρόν έργα 

ηµέρες 
απασχόλησης   

αµοιβή  
   (ευρώ) 

377,70 21,53 8.130,08 
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Στην ως άνω τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. Σηµειώνεται ότι η διάρκεια του συµβατικού 
χρόνου του Τεχνικού Συµβούλου θα είναι µεγαλύτερη από τον χρόνο απασχόλησής του στις 
απαιτούµενες ενέργειες που περιγράφησαν ανωτέρω καθόσον απαιτείται και χρόνος 
απόκρισης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 23% 
ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €.…. ». 
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 

και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν τα εξής: «Συµφωνούµε, αφού η ανάθεση είναι µέσα 
στα πλαίσια των διατάξεων και χρήσιµη για να προχωρήσει το έργο. Επισηµαίνουµε όµως 
ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το Μητρώο Συµβούλων – Μελετητών – Ειδικών 
Εµπειρογνωµόνων που έχει δηµιουργηθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/805/05-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση στην κ. Κ. Π. Ηλιοπούλου, πολιτικό µηχανικό, η οποία διαθέτει την 
απαιτούµενη εµπειρία και υλικοτεχνική υποδοµή, των εργασιών σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης των µελετών του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης 
Αµβρακικού («ΑΝΑΣΑ») της Π.Ε. Άρτας, προκειµένου να προωθηθούν οι µελέτες και τα έργα 
που έχουν ενταχθεί στο ως άνω Πρόγραµµα, και για τα οποία απαιτείται προκήρυξη σχετικού 
διαγωνισµού, µε σύνταξη των απαραίτητων τευχών δηµοπράτησης των µελετών, στα οποία 
αφενός µεν θα διασφαλίζεται η κατά το νόµο ανάθεση στο έχων τα κατάλληλα προσόντα 
µελετητικό σχήµα, αφετέρου δε η ποιότητα εκπόνησης των ειδικών µελετών, µέσω των 
απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών που θα καθοριστούν στα τεύχη του 
διαγωνισµού, καθώς και η ανασύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων ώστε να συµβαδίζουν µε τα 
τεύχη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας και  

Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) και της κ. Κ. 
Π. Ηλιοπούλου, πολιτικού µηχανικού, ως τεχνικού Συµβούλου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, για τις 
ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος ΑΝΑΣΑ, µε αντικείµενο όπως περιγράφεται στην 
ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Α. και µε αµοιβή συνολικό ποσό € 10.000,00 µε 
ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης µελετών 
προγράµµατος ΑΝΑΣΑ» του Προγράµµατος των ΚΑΠ έτους 2013 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, των επετειακών εκδηλώσεων µνήµης 
για τη σφαγή του Κοµµένου από τους Ναζί, στις 16 Αυγούστου 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 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. 58974/416/26-06-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61225/2228/26-06-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης µε τον ∆ήµο 
Νικολάου Σκουφά των επετειακών εκδηλώσεων µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου από 
τους Ναζί, στις 16 Αυγούστου 2013 και την έγκριση πίστωσης ποσού € 1.000,00 µε 
Φ.Π.Α., που αφορά τη δαπάνη για την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και την ενοικίαση 
ηχητικών εγκαταστάσεων, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845. Οι υπόλοιπες δαπάνες 
διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/806/05-07-2013) 

− Εγκρίνει την συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας µε τον ∆ήµο Νικολάου 
Σκουφά, των επετειακών εκδηλώσεων µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου από τους Ναζί, 
στις 16 Αυγούστου 2013. Η σφαγή του Κοµµένου είναι µια από τις πιο µαύρες σελίδες στην 
ιστορία της ανθρωπότητας και ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήµατα των ναζιστών στην 
Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις εκδηλώσεις µνήµης για τη σφαγή του Κοµµένου από τους 
Ναζί, στα πλαίσια των πολιτιστικών της δράσεων, θεωρείται πολύ σηµαντική, καθώς αποτελεί 
ελάχιστη πράξη διατήρησης της ιστορικής µνήµης. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση, που 
περιλαµβάνουν την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

   7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 δαπάνης για την επίσηµη φιλοξενία του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κώστα 
Μουτζούρη και δύο συνεργατών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, για τον έλεγχο 
προόδου και την εξέλιξη του έργου κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου 
Κορωνησίας.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 αριθµ. πρωτ. 61686/436/27-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 61722/2239/27-06-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «… Παρακαλούµε να εγκρίνετε την επίσηµη φιλοξενία του καθηγητή 
του Ε.Μ.Π. κ. Κώστα Μουτζούρη και δύο ακόµα ατόµων στην Άρτα, τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 
2013. Η επίσκεψη αφορά τον έλεγχο προόδου και την εξέλιξη του έργου κατασκευής του 
Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας, την µελέτη του οποίου έχει αναλάβει ο κ. 
Μουτζούρης. Η κατασκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας είναι ένα έργο πνοής 
για την περιοχή µας που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους κατοίκους και αλιείς 
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της Κορωνησίας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Παρακαλούµε να εγκρίνετε πίστωση 
ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) µε το ΦΠΑ που αφορά τη δαπάνη για την διαµονή και 
διατροφή των επίσηµων προσκεκληµένων. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/807/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
επίσηµη φιλοξενία του Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κώστα Μουτζούρη και δύο συνεργατών στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τη ∆ευτέρα 1 Ιουλίου 2013, για τον έλεγχο προόδου και την 
εξέλιξη του έργου κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά στην κάλυψη των εξόδων για την διαµονή και διατροφή των 
επίσηµων προσκεκληµένων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

  7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 50ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων γραφείου για τις 
ανάγκες της ΠΕ Άρτας (µε τροποποίηση της αριθµ. 11/356/03-04-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής).  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 11/356/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, στα 
πλαίσια της έγκρισης διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εγκρίθηκε και η δαπάνη ποσού € 185,00 για την 
προµήθεια ενός καταστροφέα εγγράφων γραφείου για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, από 
την προµηθευτή ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΥ Χ. ΑΝΤΩΝΙΑ που υπέβαλε την οικονοµικότερη 
προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την αριθµ. 11/356/03-04-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η δαπάνη προµήθειας  ενός καταστροφέα 
εγγράφων γραφείου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας, από την προµηθευτή «ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΥ 
Χ. ΑΝΤΩΝΙΑ» που υπέβαλε την οικονοµικότερη προσφορά µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών. Επειδή δεν κατέστη  δυνατή η επικοινωνία µε την ανωτέρω προµηθευτή 
παρά τις επί διµήνου προσπάθειες, η επιτροπή διεξαγωγή διαγωνισµών, αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, εισηγείται της προµήθειας 
καταστροφέα εγγράφων από το προµηθευτή «ΤΣΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ &ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω 
οικονοµικότερης προσφοράς, ποσού 113,00 € µε Φ.Π.Α.  (ΦΟΡΕΑ072,ΚΑΕ 1723).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/808/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 113,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1723 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια ενός καταστροφέα 
εγγράφων γραφείου για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, από την εταιρεία «ΤΣΑΜΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω οικονοµικότερης προσφοράς, και  

τροποποιεί την αριθµ. 11/356/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως προς το 
σκέλος αυτής που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την προµήθεια του ανωτέρω 
µηχανήµατος, από την προµηθεύτρια «ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΥ Χ. ΑΝΤΩΝΙΑ», σύµφωνα µε την 
ανωτέρω (υπό στ. 7) εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 11/356/03-04-2013 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 51ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 13/435/19-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ως προς το ποσό της συνολικής δαπάνης, για την προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας (παντελόνια, πουκάµισα) του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 13/435/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, στα 
πλαίσια της έγκρισης διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εγκρίθηκε και η δαπάνη ποσού € 4.126,65 για την 
προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (παντελόνια, πουκάµισα) του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας από τον προµηθευτή «ΣΜΥΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ» ο οποίος 
υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών προσφορών, βάσει του από 11-04-
2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και 
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εισήγησης για ανάθεση, προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών, σχετικά µε την αξιολόγηση 
των προσφορών για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης και 
υπόδησης) για τους υπαλλήλους του Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Έγκριση τροποποίησης  της αριθ. 
13/435/19-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  ως προς το ποσό της 
συνολικής δαπάνης του ΦΟΡΕΑ072,ΚΑΕ 1421 για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας (παντελόνια, πουκάµισα κλπ)του Τµ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας 
από το προµηθευτή «ΣΜΥΡΗ Ε.ΜΙΧΑΛΗ» ήτοι: από το ποσό  των 4.126,65€ στο ποσό 
των  5.291,00€ (χωρίς ΦΠΑ).(συνηµµένο το από 14/4/2013 πρακτικό ορθή επανάληψη)… 
». 

Στο συνηµµένο στην ως άνω εισήγηση, από11-04-2013 Πρακτικό (σε ορθή επανάληψη) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση, προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

«…… Στην Άρτα σήµερα 11 / 4 /2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων 
προκειµένου να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και απασχολούνται αποκλειστικά µε εργασίες 
αποκατάστασης του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου (αποχιονισµούς, διάνοιξη νέων οδών, 
πυρασφάλειας, κοινοτικών οδών κλπ) για την περίοδο 2012-2013.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθµ. 2040831/14806/002/24-6-1993 (ΦΕΚ 
Β’ 497/1993) ΚΥΑ και την αριθµ. 819/26-2-2013 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για 
την «Χορήγηση Ειδών Ατοµικής Προστασίας έτους 2012-2013», προχώρησε στην 
µονογράφηση και την αποσφράγιση των προσφορών. 

Για τα είδη υπόδησης κατατέθηκαν οι εξής προσφορές στις οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ (για ένα ζεύγος παπουτσιών): 

 
Α/Α Προµηθευτής Τιµή 

1 Κων/νος Γ. Μηλιώνης 125 € 
2 Μαρία Ν. Σοφούρη 125 € 

 
Επειδή οι δύο προµηθευτές κατέθεσαν ισότιµη προσφορά και η προµήθεια αφορά 

έντεκα (11) ζεύγη παπουτσιών, η επιτροπή εφαρµόζοντας την παρ. β του άρθρου 21 του 
Π∆ 118/2007 αποφάσισε τη διαίρεση της προµήθειας και στους δύο προµηθευτές και 
διενήργησε κλήρωση σύµφωνα µε την οποία η προµηθεύτρια Μαρία Ν. Σοφούρη θα 
παραδώσει έξι (6) ζεύγη παπουτσιών και ο προµηθευτής Κων/νος Γ. Μηλιώνης θα 
παραδώσει πέντε (5) ζεύγη παπουτσιών. 

Για τα είδη ένδυσης κατατέθηκαν οι εξής προσφορές στις οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ (για 22 παντελόνια, 22 πουλόβερ, 22 ζεύγη γάντια, 11 
σακάκια και 11 πηλίκια): 
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Α/Α Προµηθευτής Τιµή 

1 Σ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 5.401 € 
2 ΣΜΥΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ 5.291 € 
3 Β. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 5.412 € 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
την προµήθεια: 
1. Έξι (6) ζευγών παπουτσιών από την προµηθεύτρια Μαρία Ν. Σοφούρη έναντι 

ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) χωρίς ΦΠΑ. 
2. Πέντε (5) ζευγών παπουτσιών από τον προµηθευτή Κων/νο Γ. Μηλιώνη έναντι 

ποσού εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (625 €) χωρίς ΦΠΑ. 
3. Των ειδών ένδυσης όπως αυτά αναφέρονται στην 819/26-2-2013 απόφαση 

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την «Χορήγηση Ειδών Ατοµικής Προστασίας έτους 2012-
2013» από τον προµηθευτή ΣΜΥΡΗ Ε. ΜΙΧΑΛΗ, έναντι ποσού πέντε χιλιάδων 
διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (5.291 €) χωρίς ΦΠΑ.  ……». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/809/05-07-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 13/435/19-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 3.355 πλέον ΦΠΑ (ήτοι συνολικό 
ποσό € 4.126,65), για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης: παντελόνια, 
πουκάµισα) για τους υπαλλήλους του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, από 
τον προµηθευτή «ΣΜΥΡΗ Ε. ΜΙΧΑΛΗ» ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών, βάσει του από 11-04-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, προµηθειών, υπηρεσιών 
και εργασιών, της Π.Ε. Άρτας,  

ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην συνολική δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας για τα 
είδη ένδυσης, η οποία διαµορφώνεται: Από: συνολικό ποσό € 4.126,65 µε ΦΠΑ, Σε: συνολικό 
ποσό € 5.291,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό € 6.507,93), σύµφωνα µε το ανωτέρω (υπό 
στ. 7) Πρακτικό (σε ορθή επανάληψη) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. 
Άρτας, σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών για την προµήθεια ειδών ατοµικής 
προστασίας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και απασχολούνται αποκλειστικά µε εργασίες αποκατάστασης 
του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου (αποχιονισµούς, διάνοιξη νέων οδών, πυρασφάλειας, κοινοτικών 
οδών κλπ) για την περίοδο 2012-2013. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 13/435/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-
2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα 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 οµόφωνα 
(απόφαση 19/810/05-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 
2013: 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 

συµπερ. ΦΠΑ 

Επισκευή δύο ελαστικών 160,00 
1 ΜΕ 92817 Φορτωτής 

Γενικός διακόπτης 40,00 

2 ΜΕ 103811 
Εκσκ.-

Φορτωτής 
Φίλτρο καµπίνας 

160,00 

3 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Λάµες λεπίδας 400,00 

Ρεζερβουάρ, φίλτρο πετρελαίου 110,00 
4 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 

Ρελέ φλας, µποµπίνα µίζας 120,00 

5 KY 6666 Επιβατικό Αντλία συµπλέκτη 110,00 

Σύνολο 1.100,00 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 53ο 

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 92.250,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Έγκριση διενεργείας ανοιχτού  
διαγωνισµού και σύνταξης όρων διακήρυξης για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά  και έγκριση του από 10-06-2013 πρακτικού για τον ορισµό 
µελών συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού προµήθειας ενός 
αυτοκινούµενου εκσκαφέα καθώς και της παραλαβής αυτού.(συνηµµένα: η από 01-07-2013 
εισήγηση και το από 10-06-2013 πρακτικό)… ». Στην ως άνω εισήγηση επισυνάπτεται σχέδιο 
της διακήρυξης του διαγωνισµού µε τα Παραρτήµατα αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι: Α) µε 
την αριθµ. 7641/2107/28-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας ενός µεταχειρισµένου λαστιχοφόρου εκσκαφέα ισχύος τουλάχιστον 150 PS µε κουβά 
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χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 Μ3 από το ελεύθερο εµπόριο, Β) µε την αριθµ. Π1/814/2-5-
2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων µε την οποία εντάχθηκε η προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα στο ΕΠΠ 2013 
µε φορέα εκτέλεσης αυτής την Περιφέρεια Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/811/05-07-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού διαγωνισµού, για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου 
εκσκαφέα ισχύος τουλάχιστον 150 PS µε κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 Μ3 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 92.250,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1729), και 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 7641/2107/28-02-2012 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης της προµήθειας του ως 
άνω µηχανήµατος από το ελεύθερο εµπόριο, καθώς και την αριθµ. πρωτ. Π1/814/02-05-2013 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
περί ένταξης της προµήθειας στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2013 και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα ισχύος τουλάχιστον 150 PS µε 
κουβά χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 Μ3 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού 
δαπάνης € 92.250,00 µε ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του 
ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και ορίζει τα µέλη 
αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 10-06-2013 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, ως εξής: 

α. Ψωµάς Γεώργιος, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον 
Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, ΠΕ ∆ιοικητικού–Οικονοµικού,  

β. Νταλάκος Σοφοκλής, ΠΕ Μηχανικών, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Τσίτσικα Απόστολο, ΤΕ  
Μηχανικών και  

γ. Νάκος Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Ντούλα Εµµανουήλ, ∆Ε 
Τεχνικών 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στην Άρτα σήµερα  10-06-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στο 
Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 
του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων του Υπ. ∆/κής Μεταρρύθµισης & Ηλ. 
∆ιακ/σης διενεργήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
παρουσία του Πρ/νου του Τµήµατος Προµηθειών και της υπαλλήλου Κίτσιου 
Αρτεµισίας κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας που κατέχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προφορών του 
διαγωνισµού για την προµήθεια και παραλαβή ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα της 
ΠΈ.Άρτας . Η ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης έγινε µε το αριθµ. οικ.  
2150/05-06-2013 έγγραφο . 

Από την κλήρωση αναδείχτηκαν ως κατωτέρω : 
        α)  Ψωµάς Γεώργιος   
        β)  Νταλάκος Σοφοκλής 
        γ) Νάκος Κωνσταντίνος 
  αναπληρωµατικά µέλη 
        δ) Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος  
        ε) Τσίτσικας Απόστολος   
       στ)Ντούλας Εµµανουήλ 
Τα παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται  από τους ανωτέρω υπαλλήλους. 
 

                                                                        Άρτα   10-06-2013 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος 

                                                                                Σπύρος Γεώργιος 

                                                                                  Κίτσιου Αρτεµισία
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 54ο 

Έγκριση τροποποίησης της από 18-10-2004 σύµβασης µίσθωσης, όπως 
τροποποιήθηκε και παρατάθηκε µε την αριθµ. 15/367/09-06-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, του ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα 
στο οποίο στεγάζεται η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, 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 τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.   

6. Την αριθµ. 15/367/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση της µίσθωσης µέχρι την 13-12-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των οδών Φλέµινγκ 
και Περιφερειακής, συνολικής επιφάνειας εννιακοσίων εξήντα επτά (967) τµ., για τις 
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ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, µε 
µηνιαίο µίσθωµα € 5.855,53 σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια 
αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό όρο της αρχικής σύµβασης. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Έγκριση  τροποποίησης του από 18-
10-2004 µισθωτηρίου όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε µε την αριθµ.15/367/09-06-
2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  της Περ. Ηπείρου,  του   ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα στο οποίο  στεγάζεται η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας,  λόγω θανάτου του Κωνσταντίνου Κοτσαρίδα και σύνταξη 
νέου µε συνιδιοκτήτρια την Βασιλική Μπανταλούκα του Μάξιµου και της Ελένης όπως 
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που προσκόµισαν οι ανωτέρω ιδιοκτήτες στην υπηρεσία 
µας… ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/812/05-07-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 18-10-2004 σύµβασης µίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε 
και παρατάθηκε µε την αριθµ. 15/367/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του 
ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των 
οδών Φλέµινγκ και Περιφερειακής, συνολικής επιφάνειας εννιακοσίων εξήντα επτά (967) τµ., 
και στο οποίο στεγάζεται η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, λόγω 
θανάτου του Κων/νου Κοτσαρίδα, και  

τη σύνταξη και υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης µίσθωσης, µε συνιδιοκτήτρια του 
ακινήτου, την Βασιλική Μπανταλούκα του Μάξιµου και της Ελένης, σύµφωνα µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά που προσκόµισαν  οι ανωτέρω συνιδιοκτήτες στο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 55ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας 
εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, µετά από λήψη κλειστών 
προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 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». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η ανάθεση των υπηρεσιών της διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας 
εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013 και µέχρι του ποσού των € 10.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0829, 
Λοιπές µεταφορές), στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», της οποίας η 
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προσφορά ήταν η συµφερότερη, βάσει της διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών 
που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία και σύµφωνα µε το από 09-01-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής (ανωτέρω υπό στ. 6), ήτοι µε χρέωση: (α) εντός πόλης – επόµενη µέρα µέχρι 2 
κιλά, 2,50 € χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον κιλό 1,00 € χωρίς ΦΠΑ, (β) πόλη - πόλη – 
επόµενη µέρα µέχρι 2 κιλά,  3,00 € χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον κιλό 1,00 € χωρίς ΦΠΑ, 
δέσµευση ώρας παράδοσης, 3,61 € χωρίς ΦΠΑ και εντός ψυγείου δεν υπάρχει  πρόσθετη 
επιβάρυνση και Β) εγκρίθηκε η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», για τη 
διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός 
ψυγείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2430/01-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την αριθµ. 2/44/18-01-2013 
απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ& ΣΙΑ ΕΕ της διακίνησης  επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων 
καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το 
έτος 2013. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης ως 
προς την επωνυµία ήτοι από «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σε «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»  µε ΑΦΜ. 
099759170 που µας προσκόµισε η ανωτέρω εταιρεία.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/813/05-07-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, στην εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», της διακίνησης 
επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου,  για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013 

ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στην επωνυµία της αναδόχου, σύµφωνα µε τα σχετικά 
δικαιολογητικά που προσκόµισε η ανωτέρω εταιρεία στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, η οποία διαµορφώνεται: Από «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», Σε: 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
έχει. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το µε το αρ. 
πρωτ. 2430/01-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62790/2265/01-07-2013 στον φάκελο 
8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, 
όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/814/05-07-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους 
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αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της διαδικασίας συλλογής προσφορών που 
διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.0843 
Εκδόσεις –
εκτυπώσεις- 
βιβλιοδεσία 

300,00 

∆απάνη για βιβλιοδεσία του αρχείου 
του  Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης και  της Γραµµατείας 
της Π.Ε. Άρτας 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΜΠΟΤΣΙΩΛΗΣ 

072.0869 
Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 

1.484,69 

∆απάνη για επισκευή     
φωτοαντιγραφικών  µηχανηµάτων 
της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. 
Μεριµνας και της ∆/σης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Άρτας      

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ 
Ο.Ε. & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
& Λοιπού 
συναφούς 
εξοπλισµού 

240,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών  για την επισκευή  
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 
της ∆/νσης Αγρ. Οικ.& Κτην. Ν. 
Άρτας και ∆/νσης Τεχν. Έργων της 
Π.Ε. Άρτας 

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ 
Ο.Ε. & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

072.0899 
Λοιπές ειδικές 
αµοιβές 

31,98 
∆απάνη για την ανανέωση του 
ονόµατος agroepirus.gr για δύο (2) 
έτη 

ΟΤΕ Α.Ε. 

072.0841 
∆ηµοσιεύσεις 
γενικά 2.000,00 

∆απάνη για δηµοσιεύσεις 
περιλήψεων διαγωνισµών  της Π.Ε. 
Άρτας στον ηµερήσιο τύπο. 

 

072.1329 

Προµήθεια 
ειδών 
συντήρησης 
&επισκ. Κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

258,30 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών  για την επισκευή  
ανελκυστήρα της  ∆/νσης  
Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Άρτας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 

072.0879 Λοιπές αµοιβές 1.569,48 

∆απάνη για ανανέωση σύµβασης 
ενός εξαµήνου ήτοι από 01-07-2013 
µέχρι 31-12-2013 µε την ΟΤSγια το 
πρόγραµµα µισθοδοσίας της  
Α/θµιας &Β/θµιας Εκπ/σης Άρτας 
(Α∆ΑΜ:13REQ00152655 
02/07/2013) 

ΟΤS 

ΣΥΝΟΛΟ  5.884,45   
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 παράτασης της σύµβασης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το αριθµ. 1/16-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη & πετρέλαιο θέρµανσης) έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το οποίο, ο διαγωνισµός απέβη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και Β) εγκρίθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) και άρθρο 2 παρ. 12 δ 
του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην Πολυξένη Ταπραντζή, 
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πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη 
αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 30-06-
2013 συνολικού ποσού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή 
διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας), καθώς και η υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω 
πρατηριούχο καυσίµων. 

7. Την αριθµ. 17/671/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω, αριθµ. 14/491/30-04-2013 απόφασή της, ως προς το σκέλος 
αυτής που αφορά στην επωνυµία της πρατηριούχου καυσίµων, η οποία διαµορφώθηκε ως 
εξής: Από «Πολυξένη Ταπραντζή», σε «Πολυξένη Ταπραντζή & Σία Ε.Ε.» και για το 
χρονικό διάστηµα από 14-05-2013 µέχρι την 30-06-2013. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 
14/491/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως έχει. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2549/03-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 64104/2366/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «… την παράταση της ανωτέρω σύµβασης για 
χρονικό διάστηµα δύο µηνών ήτοι µέχρι 30-08-2013 συνολικού ποσού 15.000,00€ µε 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Φορέα 071 ΚΑΕ 9825,για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.΄Αρτας 
σύµφωνα µε την από 28-06-2016 αίτησή της.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/815/05-07-2013) 

Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µε 
την εταιρεία µε την επωνυµία «Πολυξένη Ταπραντζή & Σία Ε.Ε.», για χρονικό διάστηµα δύο 
µηνών, ήτοι µέχρι την 30-08-2013 συνολικού ποσού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

  7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δρόµο 
Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 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. 1730/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64240/2373/03-07-2013 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 60.000,00 € για το έργο: 
«Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δρόµο Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας». Από την 
∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
47.803,86 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 60.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη 
της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1705/01-07-2013  απόφαση του 
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∆/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 19/816/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο δρόµο Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
47.803,86 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 60.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1730/03-07-2013 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. 1705/01-07-2013  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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», 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. 34427/1670/12-04-2013 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 χώρων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού 50.000 € µε Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64112/6226/03-07-2013 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64182/2371/02-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 62315/6049/28-06-2013 απόφαση ∆.Τ.Ε./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. 

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 19/817/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και 
της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού € 
50.000,00 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. 
64112/6226/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη 
µελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 62315/6049/28-06-2013 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.  

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 

  7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 του από 03-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA 
BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II  µε ακρωνύµιο LA 
BOTTEGA II», για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας 
(1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ, και 
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, 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. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο LA 
BOTTEGA.  

7. Την αριθµ. 17/668/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καταρτίσθηκε η 
διακήρυξή του, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 54791/2325/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64288/2722/03-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64293/2376/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος (Αριθµός διακήρυξης: 56500/2403/12-6-2013), 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/818/05-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 03-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II», για τις ∆ράσεις: 1. 
∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, 
προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ,  

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής,  

και σύµφωνα µε τα οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρει σ’ αυτό, προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, καθώς και 
του υποφακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, του µοναδικού υποψηφίου που κατέθεσε 
προσφορά, ήτοι της εταιρείας KOTSIS TRAVEL SERVICES, από τον έλεγχο των οποίων, 
διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούµενα, από το νόµο, 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού αποσφράγισε τον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς και προέβη στον έλεγχό της, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ικανοποιεί τους 
όρους της διακήρυξης και την έκρινε αποδεκτή, προχώρησε στην αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση αυτής και στην κατάρτιση του σχετικού Πίνακα Βαθµολογίας, σύµφωνα µε τον 
οποίο η τεχνική προσφορά της εταιρείας KOTSIS TRAVEL SERVICES βαθµολογήθηκε µε 
100. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς 
της εταιρείας KOTSIS TRAVEL SERVICES και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι 
προσφέρει την τιµή των € 62.537,75 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., προσφορά που 
κρίνεται συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

Μετά τον έλεγχο, από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, των εγγράφων και δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία KOTSIS TRAVEL SERVICES και τα οποία απαιτούνται 
από το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.∆.118/2007, από τον οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητά τους, 
εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE 
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TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II», για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση  Artistic 
workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού € 
65.000,00 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε το από 03-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, στον µοναδικό υποψήφιο που κατέθεσε 
προσφορά, ήτοι στην εταιρεία µε την επωνυµία KOTSIS TRAVEL SERVICES, επειδή 
προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά 
κρίθηκε παραδεκτή και βαθµολογήθηκε µε 100, η οικονοµική της προσφορά κρίνεται 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, µε προσφερόµενη τιµή 62.537,75 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ενώ επιπλέον προσκόµισε όλα  τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, που απαιτούνται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), και τη διακήρυξη. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
KOTSIS TRAVEL SERVICES, ως Αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις δράσεις που 
αφορούν 1. ∆ιοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία µίας (1) θεατρικής παραγωγής 
από την Ιταλία, του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE 
TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA BOTTEGA II», προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ, και µε 
τιµή προσφοράς € 62.537,75 µε ΦΠΑ. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
     Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “LA BOTTEGA 
DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II µε ακρωνύµιο LA 
BOTTEGA II”, για τις ∆ράσεις: 1. ∆ιοργάνωση Artistic workshop και 2. Φιλοξενία 
µιας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισµού δαπάνης 
Εξήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (65.000,00 ΕΥΡΩ), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 
προσφορά. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. 
(Αριθµός διακήρυξης: 56500/2403/12-6-2013) 

 

Στα Ιωάννινα  την 27η Ιουνίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 17/668/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και  

3. Κιτσαράς Γεώργιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κος Κώτσης Σπυρίδων, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας KOTSIS TRAVEL 
SERVICES, που συµµετέχει στο διαγωνισµό και 

2. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η επιτροπή έως και τις 27/06/2013 και ώρα 11:00 π.µ καταληκτική ηµέρα και ώρα 
υποβολής προσφορών δέχτηκε µόνο την προσφορά της εταιρείας KOTSIS TRAVEL 
SERVICES (που στο εξής θα αναφέρεται ως προσφορά Π1), παρότι στην προκειµένη 
περίπτωση, τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή 
µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, προς το σκοπό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου [δηµοσίευση της διακήρυξης καθώς και της 
περίληψης του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr), 
καθώς και ανάρτησή της στο διαδίκτυο µέσω του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ], δεν υπήρξε όµως 
ενδιαφέρον από καµία άλλη εταιρεία να καταθέσει προσφορά. Η Περιφέρεια Ηπείρου 
εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Το ζήτηµα του επιτρεπτού της κατακύρωσης του αποτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο 
µοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, έχει απασχολήσει τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί, 
σε αντίστοιχες εξεταζόµενες περιπτώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσµατος 
ενός διαγωνισµού στο µοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να δηµιουργείται έλλειψη 
ανταγωνισµού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζόµενων δεν τίθεται, από το νόµο, ως 
προϋπόθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισµού, δεδοµένης 
της διακριτικής ευχέρειας, που καταλείπεται στη διοίκηση από τη διάταξη του άρθρου 21 Π.∆. 
118/07 (επανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 
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Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι το έργο 
πρέπει να ξεκινήσει άµεσα λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για την υλοποίησή 
του. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία µε τον µοναδικό 
συµµετέχοντα και να προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, καθώς 
και του υποφακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, 
διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούµενα, από το νόµο, 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και προέβη 
στη µονογραφή των φύλλων της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. Μετά τον έλεγχο, 
διαπιστώθηκε ότι η προσφορά ικανοποιεί τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή έλαβε 
επίσης υπόψη και το γεγονός ότι η συγκεκριµένη εταιρεία έχει συµµετάσχει και αναλάβει ξανά 
παρόµοιο έργο στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράµµατος, εµπειρία σηµαντική όσον αφορά την 
ανάληψη και τη διεκπεραίωση του έργου. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε της προσφορά Π1 
(ένα) ως αποδεκτή. 

Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η προκήρυξη του έργου.  

Ο πίνακας βαθµολογίας που προέκυψε έχει ως εξής: 

Πίνακας 1. Βαθµολογία Προσφορών 

 

Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου στον ίδιο χώρο για την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. 

Στα Ιωάννινα  την 28η Ιουνίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

Π1 

Α Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης του έργου 70 70 

Α1 
Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης 

30 30 

Α2 Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων 20 20 

Α3 ∆ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη 20 20 

Β Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου 30 30 

Β1 
Οργάνωση, υποστήριξη και συνοχή των 
εργασιών του έργου 

10 10 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του οργανωτικού 
σχήµατος 

10 10 

Β3 
Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της Οµάδας 
Έργου 

10 10 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
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Επίσης παρευρέθηκε η Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας και από τον 
έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 62.537,75 €, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., προσφορά που κρίνεται συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και 
στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού 
στην εταιρεία KOTSIS TRAVEL SERVICES . 

Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου στον ίδιο χώρο για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Στα Ιωάννινα  την 3η Ιουλίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

    Μετά την αξιολόγηση, η εταιρεία KOTSIS TRAVEL SERVICES υπέβαλε σε σφραγισµένο 
φάκελο έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Π.∆118/10-7-2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆), άρθρο 6 παράγραφος 2. Έργο της επιτροπής ήταν η 
αποσφράγιση του φακέλου και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Μετά τον 
έλεγχο, διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών.  

    Κατόπιν τούτου η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία 
KOTSIS TRAVEL SERVICES . 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΕΥΑΣΤΑΘΙΟΣ                                ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την Προµήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του 
ΚΤΕΟ 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 Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
64118/2063/03-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64219/2372/03-07-2013 στον 
φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: « … Έχοντας  υπόψη το  αριθµ. 
62968 / 4473 / 1-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών  & Επικ/νιών-Τµήµα ΚΤΕΟ, 
παρακαλούµε όπως : 1-Εγκρίνετε την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού για την 
προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ- Θεσπρωτίας  
,συνολικού προυπολογισµού 60.000,00€ µε ΦΠΑ .Η πίστωση θα βαρύνει το πρόγραµµα 
Κ.Α.Π. της Περιφέρεις Ηπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και 
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ΚΑΕ 9779) 2-Εγκρίνετε τους όρους της αριθµ 8/2013 διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια –τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ –
Π.Ε. Θεσπρωτίας  ο οποίος εξοπλισµός περιλαµβάνει :  1-Τον µηχανολογικό εξοπλισµό( 
εξοµοιωτή  φορτίου και Αµορτισερόµετρο)  2-Τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές  και 3-Τις 
εφαρµογές Λογισµικού (µηχανογραφικό σύστηµα).». 

Στο ανωτέρω, αριθµ. 62968/4473/1-7-2013 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών-
Τµήµα ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας, αναφέρονται τα εξής: 
«… Σας παρακαλούµε να προωθήσετε την διαδικασία µε πρόχειρο διαγωνισµό για την 
προµήθεια-τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισµού που απαιτείται, σύµφωνα µε την αριθµ. Υ.Α. 
20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466/Β΄/3-5-2012), ο οποίος προεκτιµείται στο ποσό των 
60.000,00 € µαζί µε ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 
προγράµµατος ΚΑΠ (ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ), και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 071 και ΚΑΕ 9779049. 
Αναλυτικότερα ο επιπλέον εξοπλισµός που απαιτείται στην παρούσα φάση για την 
πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ηγουµενίτσας, είναι ο εξής: 
1. Εξοµοιωτής φορτίου, προσαρµοσµένος στον λάκκο επόπτευσης, ηλεκτροϋδραυλικός µε: 
• Τηλεχειριστήριο λειτουργίας 
• Ψηφιακή Ένδειξη βάρους έλξης 
• Προγραµµατισµό επιθυµητής  
Παρελκόµενα πρόσδεσης του άξονα και πρόγραµµα επικοινωνίας 
2. Αµορτισερόµετρο, µε αυτόµατη λειτουργία, σύστηµα µέτρησης του βάρους των αξόνων των 

επιβατικών, κατάλληλα διαµορφωµένο, για διέλευση φορτηγών. 
3. Λογισµικό που θα εγκαθίσταται στην κεντρική µονάδα της αυτόµατης γραµµής, 

συµπληρώνει το υπάρχον λογισµικό και επιτρέπει στην αυτόµατη γραµµή ελέγχου 
φορτηγών αυτοκινήτων που είναι εγκατεστηµένη στο ΚΤΕΟ να κάνει ελέγχους και σε 
επιβατικά αυτοκίνητα. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα µε την προσθήκη του 
αµορτισερόµετρου να συνεργάζεται αµέσως, να µεταφέρει τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
στην κεντρική µονάδα και να ενσωµατώνεται η λειτουργία του στην αυτόµατη γραµµή 
ελέγχου. 

4. Προσαρµογή µε λογισµικό στο υπάρχον σύστηµα ζύγισης (Ζυγαριά) αξόνων φορτηγών 
αποτελούµενο από δύο πλάκες που επικάθονται οι δύο τροχοί του κάθε άξονα, µε 
µετρητική ικανότητας 20Τ ανά άξονα, µεταφέρει δε τη µέτρηση του βάρους κάθε άξονα στην 
κεντρική µονάδα, προκειµένου να µεταφέρει τα στοιχεία στο µηχανογραφικό σύστηµα. 

5. Μηχανογράφηση για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ (εξαιρουµένων των καµερών και σύνδεσης 
αυτών που έχει υλοποιηθεί από το ΚΤΕΟ), για µια αυτόµατη γραµµή ελέγχου φορτηγών και 
επιβατικών οχηµάτων.  

6. i.  Ένας (1) Η/Υ που θα χρησιµοποιηθεί ως εξυπηρετητής µε τα ελάχιστα κάτωθι χαρ/κά: 
    Επεξεργαστής:  Intel Xeon Quand Core >=2,4 GHz, RAM >= 8GB ,  SAS raid controller, 
   δίσκους: SAS 2 x 300GB  6G 15K Rpm σε RAID 1 (Mirror),   Λειτ. Σύστηµα: Windows 
2008 Server 64bit,  Standard Edition,  εξωτερικός δίσκος USB 500GB. 
ii. Ένας (1) Η/Υ που θα χρησιµοποιηθεί ως εφεδρικός εξυπηρετητής, µε τα ελάχιστα κάτωθι 
χαρ/κά: Επεξεργαστής intel core i3 ή i5, µνήµη >= 4GB, ανάλυση οθόνης: 1280 Χ 1024 
TFT,  λογισµικό:   Windows 7  Pro 
iii. Επτά (7) µνήµες RAM  DDR2 στα 800Hz, µεγέθους 2GB (όχι µεγαλύτερη) 
iv. Εννέα (9) συσκευές αδιάλειπτης παροχή ενέργειας (UPS) µε τα εξής χαρ/κά: α. Τα 8 
UPS >= 650VA τεχνολογίας line interactive  β. Το 1 UPS >= 1500VA τεχνολογίας on line 
για τριφασικό δίκτυο    

7. Εκπαίδευση στη λειτουργία όλων των υλικών και όλων των εφαρµογών λογισµικού 
(µηχανογραφικό σύστηµα που θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

8. Συντήρηση του µηχανογραφικού συστήµατος επί τρία (3) έτη.…». 

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.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/819/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για 
την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του 
Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ (48.780,49 € 
πλέον ΦΠΑ 23% 11.219,51 €), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779) και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 64118/2063/03-07-
2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο εξοπλισµός για την πιστοποίηση του 
Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 20794/2222 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 1466/3 Μαΐου 2012 “Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής 
λειτουργίας των απαιτήσεων των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ”), περιλαµβάνει: α) τον µηχανολογικό 
εξοπλισµό (εξοµοιωτή  φορτίου και Αµορτισερόµετρο), β) τους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
(υλικά και περιφερειακά) και  γ) τις εφαρµογές Λογισµικού (µηχανογραφικό σύστηµα). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 62ο 

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, του ανοιχτού 
διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη 
σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “ADRIATIC MODEL FOREST – 
AMF”», προϋπολογισµού € 145.260,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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 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. 3886/2010, του Ν.∆. 
496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 
2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει 
σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων. 

6. Την υπ’ αριθµ. 2/6/31-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και 
συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA-ADRIATIC 2007-13 στο 
πλαίσιο του οποίου χρηµατοδοτείται το έργο του θέµατος. 
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7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64265/2082/03-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64277/2375/03-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τα τεύχη διακήρυξης 
του 9/2013 ανοιχτού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “ADRIATIC  MODEL 
FOREST –AMF”  στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  
2007-2013  No  2ord/0085/0,  µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 145.260,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α και η χρονική του διάρκεια έως 31-12-2014. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ 15% από Εθνικούς Πόρους. Σας επισυνάπτουµε την  ως άνω 
διακήρυξη 10/2013 και τους όρους αυτής.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/820/05-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου “ADRIATIC MODEL FOREST – AMF”», προϋπολογισµού € 
145.260,00 µε ΦΠΑ, και µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0 που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), και στο οποίο η συµµετοχή της  
Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/6/31-01-2013 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 64265/2082/03-07-2013 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος 
Ραγίου», προϋπολογισµού € 33.000,00 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 µε αριθµό 64213/2719/03-07-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
έγκρισης διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε Κ. Α. 2010ΕΠ03000014, «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Εργασίες επισκευής - συντήρησης 
θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου)». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64339/1235/04-07-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64436/1235/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 64335/1231/04-07-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/821/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Εργασίες επισκευής – συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου», 
προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 64339/1235/04-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 64335/1231/04-07-2013 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.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού 
γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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, 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». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 58829/4695/04-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64511/2383/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
του θέµατος, βάσει της συνηµµένης στην εισήγηση, µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), 
όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σύµφωνα µε τη συνηµµένη, αριθµ. 
37299/1715/19-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
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(ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και η από 14-11-2012 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων Πολιτισµού & Αθλητισµού, σχετικά µε τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία 
του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63787/5190/03-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64507/2382/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, βάσει του συνηµµένου, από 03-07-2013 Πρακτικού 
κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών. 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 19/822/05-07-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και 
τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013» βάσει 
της από 14-11-2012 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων Πολιτισµού & Αθλητισµού, σχετικά µε τη συντήρηση, 
διαχείριση και λειτουργία του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων και 
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 58829/4695/04-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια 
∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και 
αναφέρονται στο από 03-07-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄, ως πρόεδρος, 

β. Πλιάκος Μιχαήλ, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Τσίλη ∆ήµητρα, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, 

β. Μπουκουβάλας Αθανάσιος, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Βρόσγος Αλέξανδρος, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 03-07-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια και 
τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 

50.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

 

 Σήµερα στις 03/07/2013 παρουσία των : 

4. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, 

5. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

6. Χόινα Ναταλίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού του υποέργου 
«Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013», 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 επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄, 
β. Πλιάκος Μιχαήλ, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 
γ. Τσίλη ∆ήµητρα, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, 
β. Μπουκουβάλας Αθανάσιος, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 
γ. Βρόσγος Αλέξανδρος, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄. 

 
 Ιωάννινα, 03/07/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χόινα Ναταλία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού 
άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 
Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ3000014.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
62995/5111/01-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63014/2270/01-07-2013 στον 
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φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, βάσει της συνηµµένης στην εισήγηση, 
µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
και σύµφωνα µε τη συνηµµένη, αριθµ. 55428/2350/10-06-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «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, καθώς και το 
αίτηµά µας να γίνει συνολική αποτίµηση τι έχει δοθεί µέχρι σήµερα από την Περιφέρεια, 
για την υποστήριξη και λειτουργία των ΤΟΕΒ.». 

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 19/823/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού 
αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 
Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, 
προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 62995/5111/01-07-2013 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού προς ∆αφνούλα», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 16/587/30-05-2013 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. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 49718/4680/27-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48082/4479/23-05-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 64484/6259/04-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64704/2405/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 25-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, ανέδειξε µειοδότη τον Χρόνη 
Ιωάννη, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 11.951,81 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/824/05-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση – τσιµεντόστρωση οδού προς ∆αφνούλα», προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε ο Χρόνης Ιωάννης, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 11.951,81 χωρίς 
ΦΠΑ και έκπτωση 2% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Χρόνη Ιωάννη και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (2,00%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

και 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 «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου», 
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. 1747/04-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64469/2379/04-07-2013 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: 
«Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.142,60 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 
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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. 1733/03-07-2013  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 κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/825/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.142,60 € 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. 1747/04-07-2013 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. 1733/03-07-2013  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. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ, µε τις εξής παρατηρήσεις: «Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού του έργου, 
που αφορά στην έγκριση της διακήρυξής του, πρέπει να επισηµάνουµε και να ληφθούν 
υπόψη τα εξής: µε δεδοµένο ότι ήδη από το έτος 2011, από την Π.Ε. Άρτας, έχουν 
ξεκινήσει και έγιναν αρκετά έργα και δαπανήθηκαν σηµαντικά ποσά για παρεµβάσεις στην 
κοίτη του ποταµού Αράχθου, ζητάµε και πρέπει να υπάρξει συνολικός σχεδιασµός και να 
προδιαγραφεί ποιό είναι το εύρος των παρεµβάσεων που απαιτούνται για να 
αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα. Επιπλέον, ζητάµε να µην προχωρήσει η 
διαδικασία του διαγωνισµού του θέµατος, πριν την κατάθεση αναλυτικής αποτίµησης των 
παρεµβάσεων που έχουν γίνει – τόσο σε οικονοµικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
αποτελεσµατικότητας των έργων που έχουν εκτελεσθεί.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος 
στην Επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1749/04-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64784/2422/04-07-2013 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 40.000,00 € για το έργο: 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην Επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας». 
Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω 
έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
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32.264,10 € 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. 1748/04-07-2013  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 19/826/05-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην Επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
32.264,10 € 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. 1749/04-07-2013 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. 1748/04-07-2013 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του 
δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Καλλίας και 
Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-10-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 1394/02-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 64473/2380/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 6-06-2013 αίτηση της αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, µέχρι 
31-10-2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …. Το έργο χρηµατοδοτείται 
από τους ΚΑΠ 2013 και η συµβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 465.583,72 € µε 
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Φ.Π.Α. Η σύµβαση του έργου  υπογράφηκε την 8-8-2012 και η αρχική  προθεσµία 
περάτωσης  ήταν η  30-6-2013. Το έργο εκτελείται σε ορεινή και αποµακρυσµένη περιοχή 
των Τζουµέρκων όπου κατά την χειµερινή περίοδο επικράτησαν δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών την περίοδο αυτή. Επειδή 
και οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου ευσταθούν η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στην χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε 
αναθεώρηση µέχρι 30-10-2013…..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/827/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' 
φάση)», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Καλλίας και Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-10-2013, 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. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-09-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63079/1190/02-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 64439/2378/04-07-2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγραµµατος  
ΠΙΝ∆ΟΣ … Μεταξύ του Νοµάρχη Θεσπρωτίας και του αναδόχου υπογράφηκε το από 06-
12-10 εργολαβικό συµφωνητικό προϋπολογισµού  200.436,32  µε Φ.Π.Α. (23%). …. Ο 
ανάδοχος µε αίτηση του  από 27-06-13 ζητάει  παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των 
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εργασιών έως την 30-09-13, εξ αιτίας της καθυστέρησης  που προέκυψε λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή, που είχαν ως αποτέλεσµα ,εκτός από την 
δυσκολία στην εκτέλεση των εργασιών, την υποχώρηση τοίχου αντιστήριξης της πλατείας ο 
οποίος και πρέπει να αποκατασταθεί. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί το 60% του 
έργου. Επειδή οι αναφερόµενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιµοι και αντικειµενικοί  
(λόγω των συνεννοήσεων οι εργασίες ξεκίνησαν στην ουσία τον Αύγουστο του 2012 ) , 
εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 30-
09-13 για περαίωση των εργασιών και κλείσιµο του φακέλου του έργου …..».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, τόνισαν 
όµως ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεχίσει τις προσπάθειες για την οµαλή ροή 
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες και να 
ολοκληρωθεί το έργο.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/828/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, για περαίωση των εργασιών και κλείσιµο του φακέλου του 
έργου.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 64665/2646/01-07-2013 
και 64618/2645/04-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 64727/2411/04-07-2013 
και 64639/2386/04-07-2013 αντίστοιχα, στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις 
οποίες εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
επισυναπτόµενα τα 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 οµόφωνα 
(απόφαση 19/829/05-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2013, της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     
(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 121900 Φορτωτής 
Φίλτρο αέρος (µέσα - έξω) - Μπαταρίες 
(δύο) 

430,00 €   

2 121905 Προωθητήρας 
Ανεµιστήρας, λιπαντικά, φίλτρα (ΧΡΗΣΤΟΥ) 
- Σετ κάρβουνα µίζας - αυτόµατος µίζας 
(ΚΑΡΡΑΣ) 

850,00 € 565,00 € 

3 121902 JCB 

Επισκευή µίζας (ΚΑΤΣΙΟΣ Θ.)- Φίλτρα 
(ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) - 
Μασόν ελαστικών (ΝΤΑΣΙΟΣ Ι.) - Σωλήνας 
πίεσης λαδιού, επισκευή καπό 
(ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Γ.) 

410,00 € 720,00 € 

4 9957 Φορτηγό 
Μπαταρίες (2) - Επισκευή µίζας (ΚΑΤΣΙΟΣ 
Θ.) 550,00 € 70,00 € 

5 51190 Grader Μπαταρίες (2) (ΚΑΤΣΙΟΣ Θ.) 335,00 €   

6 9222 Ρυµουλκό 

Επισκευή δυναµό (ΚΑΤΣΙΟΣ Θ.) - Ιµάντες 
(ΑΠ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ)- Ελαστικά 215/75/R17,5 
(2) (ΑΦΟΙ ΓΚΟΓΚΑ) - Επισκευή φρένων - 
αισθητήρα στροφών - κόρνα - βαλβίδα 
χειρόφρενου (ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΧ.) 

1.605,00 € 320,00 € 

7 121901 Προωθητήρας 
Επισκευή µίζας - αποκατάσταση ηλεκτρικής 
πλεξούδας (ΚΑΤΣΙΟΣ Θ.)   430,00 € 

8 109524 Grader 

Λιπαντικά - Φίλτρα - Μεταλλικά 
προστατευτικά φαναριών - Επισκευή 
πόρτας καµπίνας (ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Κ.) 

365,00 € 480,00 € 

9 121907 Grader 
∆αχτυλίδια πλάκες ολίσθησης µαχαιριού 
(ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ) 

630,00 €   

10 121903 Grader Λάδι µηχανής 15/40 20λιτ 105,00 €   

11 51077 Tρακτέρ 
Ελαστικά εµπρός (2) (ΑΦΟΙ ΓΚΟΓΚΑ) - Σετ 
καρβουνακια - ∆αχτυλίδια, ρουλεµάν µίζας 
(ΧΡΗΣΤΟΥ Ν.) 

830,00 € 100,00 € 

12 121906 Προωθητήρας Επισκευή συστήµατος φόρτισης δυναµό   150,00 € 

13 3880 Όχηµα Περιοδικό σέρβις (300.000 χλµ) 610,00 € 260,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.720,00 € 3.095,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 9208 Όχηµα Αντικατάσταση ελαστικών (4) 620,00 €   

2 9228 Όχηµα Αντικατάσταση ελαστικών (2) 660,00 €   

   ΣΥΝΟΛΟ 1.280,00 €  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε (5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη ∆αλαµανάρα Άργους, για 
συµµετοχή του σε επιστηµονική ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στις 8 Ιουλίου 2013 µε θέµα «Αναδυόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί 
καραντίνας και η Τριστέτσα απειλούν τα εσπεριδοειδή στην Ε.Ε.» 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. 64587/2367/04-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
64708/2406/04-07-2013 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 ∆αλαµανάρα 
Άργους, για συµµετοχή του σε επιστηµονική ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 8 Ιουλίου 2013 µε θέµα «Αναδυόµενοι επιβλαβείς 
οργανισµοί καραντίνας και η Τριστέτσα απειλούν τα εσπεριδοειδή στην Ε.Ε.». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/830/05-07-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη ∆αλαµανάρα Άργους, για συµµετοχή του 
σε επιστηµονική ηµερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 8 Ιουλίου 
2013 µε θέµα «Αναδυόµενοι επιβλαβείς οργανισµοί καραντίνας και η Τριστέτσα απειλούν τα 
εσπεριδοειδή στην Ε.Ε.», καθώς και τη δαπάνη ποσού 216,84 € για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης του υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 19/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 64268/2374/03-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.          

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «∆ιαγράµµιση Επαρχιακής Οδού 
Καρτέρι-Πέρδικα», µε ποσό € 14.941,43 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. 64706/1242/04-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
,,,,,,,,,,,2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, 
Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, 
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 Εισηγητική 
Έκθεση αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « … 1. Η Επαρχιακή οδός Καρτέρι - Πέρδικα, από τον 
κόµβο Καρτερίου-Πέρδικας µέχρι την είσοδο του χωριού, σε µήκος 11.300µ, παρουσιάζει παντελή 
έλλειψη οριζόντιας σήµανσης (διαµήκους διαγράµµισης µε ανακλαστική βαφή), πράγµα που 
συνιστά σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση ατυχηµάτων, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύκτας. 
Οι κίνδυνοι αυτοί µάλιστα διαγράφονται πλέον σοβαρότεροι εν όψει της επικείµενης θερινής  
τουριστικής περιόδου και του αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου που αναµένεται να παρατηρηθεί.  
2. Για το ζήτηµα έχει υποβληθεί και σχετικό αίτηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πέρδικας µε το 
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συνηµµένο 13166/23-05-2013 έγγραφό της, το οποίο η Υπηρεσία απάντησε µε το 53798/993/07-
06-2013 συνηµµένο έγγραφο. 3. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από 
την Υπηρεσία µας η µελέτη του έργου «∆ιαγράµµιση Επαρχιακής οδού Καρτέρι-Πέρδικα», 
προϋπολογισµού 26.408, 00€, η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 64698/1241/04-07-2013 
Απόφαση του ∆/ντή Τ. Ε. Π .Ε. Θεσπρωτίας. 4. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας, του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών 
έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). 5. Επειδή οι εργασίες αυτές είναι απόλυτα επείγουσες και 
αναγκαίες, λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις 
των άρθρων 5γ και 6 παρ.7 του Ν. 4071/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου του 
άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1γ & 3δ 
του ν. 3669/08 και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «∆ιαγράµµιση Επαρχιακής οδού 
Καρτέρι-Πέρδικα», στην Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία «Αφοι ∆. Κυρίτση και Σια Ε. Ε.», µε 
έκπτωση «σαράντα τρία και σαράντα δύο τοις εκατό» (43,42%) ήτοι στο ποσό των 14.941,43€,  
(µε ΦΠΑ), µετά την σύµφωνη γνώµη και του ίδιας. ..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος δήλωσαν ότι: «εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις των εκπρόσωπων της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για τις απευθείας αναθέσεις, όπως έχουν διατυπωθεί σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. Ειδικά επί του συγκεκριµένου θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της 
ιδιαιτερότητας των εργασιών και του "επείγοντος" του έργου και της έκπτωσης που έδωσε η 
ανάδοχος στον προϋπολογισµό της µελέτης». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/831/05-07-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «∆ιαγράµµιση 
Επαρχιακής οδού Καρτέρι-Πέρδικα», προϋπολογισµού µελέτης € 26.408,00 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»), βάσει της µελέτης που συντάχθηκε 
από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 64698/1241/04-07-2013 απόφαση του ∆/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Τεχνική Εργοληπτική Εταιρεία «Αφοι ∆. Κυρίτση και Σια Ε. Ε.», που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή, και µε έκπτωση «σαράντα τρία και σαράντα δύο τοις εκατό» (43,42%) 
ήτοι στο ποσό των € 14.941,43 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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 η εκτέλεση εργασιών διαγράµµισης στην ε.ο. Καρτέρι - Πέρδικα, κρίνεται απόλυτα αναγκαία, 
άµεση και επείγουσα, λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου, σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 6), δεδοµένου ότι η Επαρχιακή οδός, 
από τον κόµβο Καρτερίου-Πέρδικας µέχρι την είσοδο του χωριού, σε µήκος 11.300µ, παρουσιάζει 
παντελή έλλειψη οριζόντιας σήµανσης (διαµήκους διαγράµµισης µε ανακλαστική βαφή), πράγµα που 
συνιστά σοβαρούς κινδύνους για πρόκληση ατυχηµάτων, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύκτας, 
κίνδυνοι οι οποίοι διαγράφονται πλέον σοβαρότεροι εν όψει της θερινής  τουριστικής περιόδου και του 
αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου που αναµένεται να παρατηρηθεί. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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