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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/18-01-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαοκτώ (18) του µηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 

Στη Συνεδρίαση, κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
4784/151/16-01-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της και κατά την έναρξή της, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
4784/151/16-01-2013 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 συζήτησης των θεµάτων, τα µέλη της Επιτροπής, κ κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις», δήλωσαν 
τα εξής: 

«Καταθέσαµε το αίτηµά µας στην προηγούµενη, 1η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
για τον δηµόσιο χαρακτήρα των συνεδριάσεων αυτής. Θεωρούµε ότι αυτό εκπληροίται στο 
χώρο που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συµβούλιο και οι άλλες Επιτροπές του – εφόσον είναι 
διαθέσιµος ο χώρος – και όχι το γραφείο του κ. Περιφερειάρχη. Καταθέτουµε τη διαµαρτυρία 
µας για τη στάση του κ. Περιφερειάρχη, µε τους απαράδεκτους χαρακτηρισµούς και την 
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εµµονή του να συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή στο γραφείο του, µε ανοιχτή για πρώτη 
φορά την πόρτα προς τη Γραµµατεία του, η οποία λειτουργεί. Ο εξοπλισµός του γραφείου – 
τραπεζιού δεν εξυπηρετεί ούτε τους Περιφερειακούς Συµβούλους – µέλη της Επιτροπής, ούτε 
τα ΜΜΕ. Αποχωρούµε λοιπόν διαµαρτυρόµενοι για την επιµονή του κ. Περιφερειάρχη. 
Καταγγέλλουµε και δεν νοµιµοποιούµε τη συνεδρίαση. ∆εν αναγνωρίζουµε ως νόµιµη τη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τις αποφάσεις της και θα προβούµε σε όλες τις 
κατά νόµο προβλεπόµενες ενέργειες, ώστε η Επιτροπή να συνεδριάζει σύµφωνα µε το νόµο, 
διασφαλίζοντας το δηµόσιο χαρακτήρα της.». 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», δήλωσε ότι για το θέµα του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεων 
της Οικονοµικής Επιτροπής, ισχύουν όσα είχε καταθέσει στα Πρακτικά της προηγούµενης, 1ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής, δηλ. τα εξής: 

«Οι συνεδριάσεις της Ο.Ε. πρέπει να είναι ανοιχτές στους πολίτες, ενδιαφερόµενους και 
Μ.Μ.Ε. Ο χώρος συνεδρίασης να βοηθά σε αυτό.  
Σε καµία περίπτωση δεν είναι σε βάρος της ποιότητας  της συνεδρίασης, ίσα – ίσα την 
αναβαθµίζει, αναγκάζεσαι να είσαι πιο διαβασµένος – προετοιµασµένος και πιο προσεκτικός. 
Η ηµερήσια διάταξη να µην είναι, πάρα πολύ «φορτωµένη». Να µπορεί ο Περιφερειακός 
Σύµβουλος – µέλος της Επιτροπής, να µελετά σε βάθος τα θέµατα. Προτιµότερο, παρά το 
κόστος (σε χρήµα και χρόνο) να συνεδριάζουµε πιο τακτικά.  
Να επανερχόµαστε σε θέµατα σοβαρά και κυρίως να βγάζουµε συµπεράσµατα και µε αφορµή 
την υλοποίηση του προϋπολογισµού, την πορεία υλοποίησης προγραµµάτων, µεγάλων έργων, 
αναβάθµισης Υπηρεσιών, αξιοποίηση ιδιόκτητων κτιρίων κλπ. 
Από θέση αρχής, θεωρούµε ότι πρέπει να οργανώσουµε και να αναβαθµίσουµε τις Υπηρεσίες 
µας, ώστε ιδιαίτερα σήµερα, να παρέχουµε τις αναγκαίες Υπηρεσίες στους πολίτες και 
ιδιαίτερα στα λαϊκά στρώµατα.  
Να τις εµπιστευόµαστε και να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί στην οργάνωσή τους. 
Θεωρούµε ότι πρέπει να οργανωθεί τµήµα Μελετών, τµήµα αντιπληµµυρικών έργων και 
εκτάκτων αναγκών (κατολισθήσεων κλπ), όπως ήταν η παλιά ΥΕΒ, τµήµα έργων κλπ. 
Τα µεγάλα έργα όπως π.χ. ΧΥΤΑ, να κατασκευάζονται από ενιαίο φορέα κατασκευών 
εξειδικευµένο, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Να οργανωθεί τµήµα συντήρησης και επισκευών των Μηχανηµάτων µας. 
Να οργανωθούν, µε µεγαλύτερη διαφάνεια και εξοικονόµηση πόρων η προµήθεια αναλώσιµων 
υλικών και να οργανωθεί αποθήκη υλικών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, επί των 
θεµάτων που έθεσαν τα ανωτέρω µέλη της Επιτροπής, τοποθετήθηκε ως εξής:  

«Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι νόµιµες και δηµόσιες, όπως επιβάλλουν οι σχετικές 
διατάξεις του νόµου αλλά και ο χαρακτήρας της Οικονοµικής Επιτροπής, ως όργανο της 
Περιφέρειας µε αποφασιστική αρµοδιότητα, άλλωστε γι’ αυτό το λόγο αυτό ο νοµοθέτης όρισε 
την Επιτροπή ολιγοµελή. Εδώ ερχόµαστε για να δουλέψουµε και να αποφασίσουµε για πάρα 
πολλά θέµατα, που αφορούν κυρίως στη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε 
εγκρίσεις δαπανών, σε έργα και προµήθειες. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι επιτροπή εργασίας 
και όχι διαβούλευσης. Κατά τον ίδιο τρόπο συνεδριάζουν οι αντίστοιχες Επιτροπές σε όλες τις 
Περιφέρειες, και από την έναρξη της θητείας της Ο.Ε. το έτος 2011, ποτέ και από κανένα δεν 
αµφισβητήθηκε η νοµιµότητα των συνεδριάσεών της. Η διαδικασία των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής είναι νόµιµη και οι αποφάσεις της αναρτώνται στη ∆ιαύγεια, αλλά και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Επαναλαµβάνω και τούτο είναι αδιαµφισβήτητο: σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 177 του Ν. 3852/10 η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής γίνεται στο 
κατάστηµα της Περιφέρειας – όπως και εν προκειµένω – και είναι δηµόσια, όπως δηµόσια 
είναι και η συνεδρίασή της.». 
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Κατόπιν των ανωτέρω τοποθετήσεων, τα µέλη της Επιτροπής Ιωάννου Αθηνά, 
Παπαβρανούσης Χρίστος και Κωτσαντής Κων/νος, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση της 
Επιτροπής. 

Μετά την αποχώρηση από την αίθουσα συνεδρίασης της Επιτροπής, των ανωτέρω µελών 
αυτής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι 
παρίσταντο τα µέλη: Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας 
Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και προχώρησε στη 
διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

1. Έγκριση του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και 
προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του 
ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της 
σιωπηρής απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του περί 
διακοπής των εργασιών, βάσει της αριθµ. πρωτ. 4505/49/16-01-2013 γνωµοδότησης της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του 
ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της 
κήρυξής του εκπτώτου από το έργο, βάσει των σχετικών αποφάσεων της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-12-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. 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 30-06-2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου 
εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», µέχρι την 30-05-2013. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-07-2013. 

8. Έγκριση µετακίνησης της Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών 
δαπανών για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στις 17 Ιανουαρίου 2013 µε θέµα 
«Εκπαίδευση στελεχών Ενηµέρωσης Κοινού για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

9. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασµού της ηµέρας Μνήµης 
των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής 
εορταστικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Ηπείρου και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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11. Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 

εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, 
Εµπειροτέχνη, µέχρι την 30-06-2013. 

13. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 17 έως 19-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-
2012 έως 30-6-2013.  

15. Έγκριση δαπάνης ποσού € 1.000,00 και ποσού € 800,00 για την έκδοση Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, 
για την πληρωµή καυσίµων και διοδίων & πάρκινγκ αντίστοιχα, για την κίνηση των ΚΗΙ 
7985 και ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, εκτός των ορίων της Π.Ε. 

16. Έγκριση ανάθεσης 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. 

17. Έγκριση του Πρακτικού Ι/14-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

18. Έγκριση  δαπανών για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

19. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
20. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 

Αθήνα, από 13 έως 15-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
22. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-

Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) από 1-01-
2013 έως 31-12-2013 µαζί µε συνδροµή συντελεστών αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

23. 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 30-06-2013. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα 
πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 11-01-2013 συνεδριάσεως.  

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 
προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης 
της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση 
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Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

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

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε 
ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

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

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

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2248/77/09-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2393/48/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 3/09-01-2013  Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

12. Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέµατος, παρέστησαν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, 
καθώς και οι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.». Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ευχαρίστησε την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για τη δουλειά της σχετικά µε τον διαγωνισµό και στη 
συνέχεια έδωσε το λόγο στην Πρόεδρό της καθώς και στους παρευρισκόµενους 
εκπροσώπους των εταιρειών, για να εκθέσουν τις απόψεις τους.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, κ. Ε. Μπακοπούλου, παρουσίασε το 
αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, που αφορά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.», σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή έκρινε την προσφορά της 
εταιρείας «ORANGE A.E.» εσφαλµένη και απορριπτέα και έκανε αποδεκτές τις 
προσφορές των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM A.E.». 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων εταιρειών, έλαβαν το λόγο και 
ανέπτυξαν τις θέσεις και απόψεις τους επί του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ORANGE A.E.», αναφέρθηκε στην οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε νόµιµα. ∆ιάβασε επίσης και σχετική επιστολή που είχε 
αποσταλεί προς την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στην οποία η εταιρεία ανέπτυσσε τους 
λόγους για τους οποίους η προσφορά της δεν περιείχε καµία ασάφεια και ότι κατά τη 
σύνταξή της, από προφανή παραδροµή αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 
0,4% αντί του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του 
ορθού 0,4%. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε ότι η προφανής παραδροµή 
γίνεται δεκτή παντού, και στη ∆ιοίκηση και στα ∆ικαστήρια, ενώ από ουσιαστικής 
πλευράς, είναι προς το συµφέρον του ∆ηµοσίου να γίνει δεκτή η προσφορά της, 
δεδοµένου ότι είναι η πλέον συµφέρουσα. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ENCORE Α.Ε.», αναφερόµενος στην προσφορά της 
εταιρείας «ORANGE A.E.», επεσήµανε ότι, πέρα από το σφάλµα, το οποίο συνιστά λόγο 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ανακύπτει και θέµα µε την 
ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά της. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «NEXT COM A.E.», κατέθεσε το σχετικό από 18-01-2013 
Υπόµνηµα προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αντίγραφο του οποίου τους 
διανεµήθηκε (έλαβε αριθµ. πρωτ. 5363/193/18-01-2013 και επισυνάπτεται στον φάκελο 
1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το αρ. πρωτ. 2393/48/09-01-2013). Σύµφωνα 
µε το ως άνω Υπόµνηµα και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η  
εταιρεία «NEXT COM A.E.», υποστηρίζει ότι οι οικονοµικές προσφορές των 
διαγωνιζόµενων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και «ORANGE A.E.» είναι απορριπτέες και 
πρέπει να αποκλεισθούν από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Ο 
εκπρόσωπος της «NEXT COM A.E.», αφού υποστήριξε ότι η εταιρεία του κατέθεσε την 
πληρέστερη προσφορά, τόνισε ότι ορθά η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού απέκλεισε την 
προσφορά της «ORANGE A.E.», αν και θα έπρεπε να την αποκλείσει και για το λόγο ότι 
δεν έκανε σωστά και τον υπολογισµό της αµοιβής της. Για τους ίδιους λόγους όµως, θα 
έπρεπε να αποκλεισθεί και η προσφορά της «ENCORE Α.Ε.», επειδή παρουσιάζει την 
ίδια ασάφεια, που είναι λόγος τυπικού αποκλεισµού και πρέπει να ελεγχθεί.  
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, απάντησε στις αιτιάσεις των 
εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων εταιρειών και υποστήριξε τη θέση της Επιτροπής που 
περιλαµβάνεται στο υπ’ αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικό της.  

Ακολούθησαν εκ νέου τοποθετήσεις των εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων εταιρειών, 
καθώς και εκτενής συζήτηση µεταξύ αυτών και της Προέδρου της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις και απόψεις που αναπτύχθηκαν από τους 
εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων και από την Πρόεδρο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
καθώς και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, όπως αναφέρονται 
ανωτέρω, η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί του θέµατος, είναι η εξής:  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/29/18-01-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών 
«ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.», των οποίων οι προσφορές είχαν 
γίνει αποδεκτές µε το Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής και κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους µε το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 33/1321/13-
11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: ΣΒΤΠ = 99,61 και 
γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ = 100,00.  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των 
ανωτέρω διαγωνιζόµενων, από την οποία προέκυψε ότι καταρχήν και οι τρεις οικονοµικές 
προσφορές κρίνονται παραδεκτές, καθώς περιέχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη, πλήρως συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους τους σχετικούς Πίνακες. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.», και υπολόγισε 
τον Συνολικό Βαθµό της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
Από την εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, 
προέκυψε ότι: 

Α) η οικονοµική προσφορά της διαγωνιζόµενης εταιρείας «ORANGE Α.Ε.», κρίνεται 
εσφαλµένη και απορριπτέα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, και συγκεκριµένα επειδή:  

« …. υφίσταται και διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ του Πίνακα Α’ και του 
Πίνακα Γ’ της Οικονοµικής της Προσφοράς, που καθιστά την προσφορά εσφαλµένη και 
απορριπτέα. Ειδικότερα, στον πίνακα Α’,  για τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης- Προβολής στο 
διαδίκτυο, που αναλαµβάνεται από τρίτους, αναγράφεται και προσδιορίζεται, ότι  η αµοιβή 
του προσφέροντος αναδόχου, θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45% ) επί 
του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.  
    Στις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Εταιρεία ORANGE A.E.  µε τα αριθ. πρωτ. της 
Υπηρεσίας  538/38/3-1-2013 και 1273/56/7-1-2013 έγγραφα, αναφέρεται ότι ΄’ είναι απολύτως 
σαφές ότι η προσφερόµενη αµοιβή του Αναδόχου του έργου προσδιορίζεται σε ποσοστό  0,4% 
επί της καθαρής αξίας για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς καµία απολύτως 
εξαίρεση και ότι είναι προφανές, ότι κατά τη σύνταξη της παραπάνω οικονοµικής προσφοράς 
στην παράγραφο Α.1.Β. του Πίνακα Α΄, που αφορά τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης - Προβολής στο 
∆ιαδίκτυο,  από ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗ αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 
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0,4% αντί του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του ορθού 
0,4% ́ ’.   
     Ο ως άνω ισχυρισµός της εταιρείας ORANGE Α.Ε  περί παραδροµής, είναι απολύτως 
αναπόδεικτος, αβάσιµος και απορριπτέος. Υπάρχει ρητή καταχώρηση και αναγραφή του ως 
άνω ποσοστού αµοιβής (45%), αριθµητικώς και ολογράφως, που µάλιστα χρησιµοποιεί δύο 
ψηφία, χωρίς αναγραφή δεκαδικού αριθµού, όπως στα λοιπά αναγραφόµενα ποσοστά, 
ποσοστό,  που δεν έχει σχέση µε τα άλλα αναγραφόµενα ποσοστά αµοιβής (0,4%). Ούτε 
βέβαια και σε κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει αναφορά σε εσφαλµένη και από παραδροµή, 
θέση του κόµµατος ή άλλου σχετικού στίγµατος στο ως άνω ποσοστό, που είναι 
αδιαµφισβήτητο, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για παραδροµή και εσφαλµένη εξ αυτού του 
λόγου, αναγραφή του ως άνω αξιούµενου ποσοστού, που δεν µπορεί να µεταβληθεί. ….». 

Β) οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζόµενων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και 
«NEXT COM A.E.» κρίνονται αποδεκτές και η Επιτροπή προέβη στον υπολογισµό του 
Συνολικού Βαθµού της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 
σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης και βάση της Συνολικής Οικονοµικής Προσφοράς κάθε 
προσφέροντα η οποία είναι: Α) για την εταιρεία «ENCORE A.E.», ποσό € 43.958,77 µε ΦΠΑ 
και ποσοστό έκπτωσης 3,8% επί του Π/Υ και Β) για την εταιρεία «NEXT COM A.E.» ποσό € 
44.492,68 µε ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 4% επί του Π/Υ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο 
Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) των διαγωνιζοµένων εταιρειών είναι 
για την «ENCORE A.E.»: ΣΒΟΠ=100,00 και για την «NEXT COM A.E.»: ΣΒΟΠ=98,80 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου»,  
το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, 
στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης 
των προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και 
«NEXT COM A.E.» και απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ORANGE A.E.», η οποία 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

       5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/ 9-1-2013 

 

   Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και 

Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού 

προϋπολογισµού € 940.495,87 ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

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

   Στα Ιωάννινα, στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.µ συνήλθε σε 

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

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

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούµενη από τους : 

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

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

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

∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

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

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

 

συνεδρίασε, προκειµένου να προβεί, σύµφωνα µε την παράγραφο Γ4 της προκήρυξης, 

στην αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών της ENCORE A.E, της NEXT COM A.E.  

και της ORANGE A.E., (υποψήφιοι ανάδοχοι), οι οποίοι προκρίθηκαν κατά τον έλεγχο- 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ( Το αριθ. 2 /2-11-2012 πρακτικό της παραπάνω 

Επιτροπής και η µε αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου )  

    Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών, παρουσία των 

αντιπροσώπων της NEXT COM Α.Ε και της ORANGE A.E. ( απουσίαζε ο αντιπρόσωπος 

της ENCORE A.E, που ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι δεν µπορούσε να παραστεί λόγω 

άσχηµων καιρικών συνθηκών ), οι οποίοι είχαν ενηµερωθεί για την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης µε το αριθ. 109728 / 4450 / 7-12-2012 έγγραφο το οποίο  κοινο-

ποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου της ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

    Από την αποσφράγιση  των προσφορών προέκυψε ότι καταρχήν και οι τρείς  

οικονοµικές προσφορές κρίνονται παραδεκτές, καθώς περιέχουν, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη, πλήρως συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους τους 

σχετικούς Πίνακες, ήτοι : 

 Α’  -Έντυπο Προσδιορισµού ποσοστού αµοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της ( στην 

περίπτωση των Μέσων ) επιτυγχανόµενης ελάχιστης έκπτωσης. 
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 Β’   - Τιµοκατάλογος δηµιουργικών Εργασιών και 

 Γ’   - Έντυπο υποβολής της τελικής οικονοµικής προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου.  

   Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές, οι αµοιβές των αναδόχων  είναι ως κάτωθι : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ      

 

Ποσοστό  

επί του Π/Υ 

 

Αµοιβή αναδόχου 

   Χωρίς Φ.Π.Α. 

ORANGE A.E.  0,4%     3.761,983 € 

ENCORE A.E. 3,8%   35.738,84 € 

NEXT COM A.E. 4%   36.172,91 € 

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε κλειστές συνεδριάσεις, που 

πραγµατοποιήθηκαν στις 14/12/2012, στις 20/12/2012 και στις 9/1/2013, κατά τις 

οποίες εξετάσθηκαν οι ανωτέρω  πίνακες, αξιολογήθηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών των εταιρειών και λήφθηκαν υπόψη, ύστερα από το αριθ. πρωτ. οικ. 

118161/4901/31-12-2012 έγγραφο της Επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων, οι 

διευκρινήσεις που εδόθησαν από τις παραπάνω εταιρείες επί του περιεχοµένου των 

οικονοµικών τους  προσφορών, ( αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας 538/38/3-1-2013 και 

673/41/3-1-2013, 928/44/4-1-2013  και  1273/56/7-1-2013έγγραφες διευκρινήσεις). 

    Ως προς την εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των ως άνω 

υποψήφιων αναδόχων, ισχύουν τα παρακάτω  εκτιθέµενα: 

   Α.   Η οικονοµική προσφορά της Εταιρείας ORANGE Α.Ε., που σύµφωνα µε τον ως άνω  

πίνακα τελικής οικονοµικής προσφοράς, εµφανίζεται µε την χαµηλότερη και 

οικονοµικότερη προσφορά, κρίνεται εσφαλµένη και απορριπτέα  και δεν µπορεί να ληφθεί 

υπόψη και µάλιστα, κατά τον ως άνω πίνακα κατάταξης. Συγκεκριµένα, υφίσταται και 

διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ του Πίνακα Α’ και του Πίνακα Γ’ της 

Οικονοµικής της Προσφοράς, που καθιστά την προσφορά εσφαλµένη και απορριπτέα. 

Ειδικότερα, στον πίνακα Α’,  για τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης- Προβολής στο διαδίκτυο, που 

αναλαµβάνεται από τρίτους, αναγράφεται και προσδιορίζεται, ότι  η αµοιβή του 

προσφέροντος αναδόχου, θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45% ) επί 

του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.  

    Στις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Εταιρεία ORANGE A.E.  µε τα αριθ. πρωτ. 

της Υπηρεσίας  538/38/3-1-2013 και 1273/56/7-1-2013 έγγραφα, αναφέρεται ότι ΄’ 

είναι απολύτως σαφές ότι η προσφερόµενη αµοιβή του Αναδόχου του έργου 

προσδιορίζεται σε ποσοστό  0,4% επί της καθαρής αξίας για το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση και ότι είναι προφανές, ότι 

κατά τη σύνταξη της παραπάνω οικονοµικής προσφοράς στην παράγραφο Α.1.Β. του 

Πίνακα Α΄, που αφορά τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης - Προβολής στο ∆ιαδίκτυο,  από 

ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗ αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 0,4% αντί 
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του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του ορθού 0,4% 

΄’.   

     Ο ως άνω ισχυρισµός της εταιρείας ORANGE Α.Ε  περί παραδροµής, είναι απολύτως 

αναπόδεικτος, αβάσιµος και απορριπτέος. Υπάρχει ρητή καταχώρηση και αναγραφή του 

ως άνω ποσοστού αµοιβής (45%), αριθµητικώς και ολογράφως, που µάλιστα χρησιµοποιεί 

δύο ψηφία, χωρίς αναγραφή δεκαδικού αριθµού, όπως στα λοιπά αναγραφόµενα ποσοστά, 

ποσοστό,  που δεν έχει σχέση µε τα άλλα αναγραφόµενα ποσοστά αµοιβής (0,4%). Ούτε 

βέβαια και σε κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει αναφορά σε εσφαλµένη και από 

παραδροµή, θέση του κόµµατος ή άλλου σχετικού στίγµατος στο ως άνω ποσοστό, που 

είναι αδιαµφισβήτητο, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για παραδροµή και εσφαλµένη εξ 

αυτού του λόγου, αναγραφή του ως άνω αξιούµενου ποσοστού, που δεν µπορεί να 

µεταβληθεί. 

    Β) Οι οικονοµικές προσφορές των δύο άλλων εταιρειών, ήτοι της εταιρείας NEXT 

COM A.E.  και της εταιρείας ENCORE  A.E.  κρίνονται αποδεκτές. 

     Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής 

Προσφοράς του ( ΣΒΟΠ ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)  , ως εξής : 

 

  Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη (χαµηλότερη) 
ΣΒΟΠ    =  ----------------------------------------------------------------------------------------- Χ 100 
        Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος    

     

     Για την εφαρµογή του παραπάνω τύπου, η Συνολική Οικονοµική Προσφορά 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)  των υποψηφίων αναδόχων είναι: 

             

             ENCORE A.E.       =   43.958,77 ευρώ 

             NEXT COM A.E.   =   44.492,68 ευρώ 

     Ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του  (ΣΒΟΠ) του  κάθε 

προσφέροντα, σύµφωνα µε τον  παραπάνω τύπο, έχει ως εξής: 

Της εταιρείας ENCORE Α.Ε. : 

      43.958,77 ευρώ 
ΣΒΟΠ    =     -------------------------    Χ 100  = 100,00 
    43.958,77 ευρώ 

 

Της εταιρείας NEXT COM : 

      43.958,77  ευρώ 
ΣΒΟΠ    =      -------------------------   Χ 100   =98,80 
     44.492,68 ευρώ 
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Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος για εξέταση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ιωάννινα   9-1-2013 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

     Η Πρόεδρος                                 Τα µέλη 

 

 

 

Μπακοπούλου Ευγενία                                  Μαυριά  Αλεξάνδρα 

 

 

 

                                                                    Τσεπέλης  Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 

Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του 
ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της 
σιωπηρής απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του 
περί διακοπής των εργασιών, βάσει της αριθµ. πρωτ. 4505/49/16-01-2013 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας 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 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 από 15-11-2012 ένσταση του Γεωργίου Φάκου, (αντίγραφο συνηµµένο στο αριθµ. 
πρωτ. 103540/10289/06-12-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
109083/4175/06-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του 
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ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της 
σιωπηρής απόρριψης από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της από 30-10-2012 ειδικής 
δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών του έργου και κάθε άλλης συναφούς 
διοικητικής πράξης και παράλειψης. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος στην ως άνω από 15-11-2012 ένστασή του, ζητά να γίνει αυτή 
δεκτή και να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι προσβαλλόµενες διοικητικές πράξεις και 
παραλείψεις, για τους αναφερόµενους στο ιστορικό της ένστασης λόγους, στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …….  -Στις 30-10-2012 υπέβαλα αρµοδίως την υπό ιδία ηµεροµηνία ειδική δήλωση µου περί 
διακοπής των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας , λόγω µη πληρωµής της εγκριθείσας 2ης 
πιστοποίησης. Η ανωτέρω δήλωση µου περιείχε όλα τα απαιτούµενα από την διάταξη του 
άρθρου 62 Ν.3669/2008 στοιχεία και ήταν ουσιαστικά βάσιµη , ως εκ τούτου δε έπρεπε να γίνει 
δεκτή. Παρά ταύτα όµως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν εξέδωσε απόφαση επί της εν λόγω 
δηλώσεως µου εντός της δεκαηµέρου προθεσµίας που τάσσεται σχετικώς από την διάταξη του 
άρθρου 62 παρ.4 του Ν.3669/2008 , µε αποτέλεσµα αυτή να απορριφθεί σιωπηρώς και βέβαια 
εντελώς αναιτιολογήτως, αν και θα έπρεπε να γίνει δεκτή ως νόµω και ουσία βάσιµη. 
- Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και µε ρητή επιφύλαξη των εν γένει δικαιωµάτων µου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθούν τα νόµιµα. Να ακυρωθούν και 
εξαφανισθούν για τους εις το ιστορικό αναφερόµενους λόγους οι προσβαλλόµενες διοικητικές 
πράξεις και παραλείψεις. Να κληθώ να παραστώ κατά την εξέταση της παρούσας, 
προκειµένου να εκθέσω και προφορικώς τις απόψεις µου.…….».   
………………………………………………………………………………………………………… 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103540/10289/06-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 109083/4175/06-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, αναφέροντας επί λέξει τα εξής:  

« …….  Α. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου του θέµατος υπογράφηκε στις 28-04-2011 και 

οριζόταν ηµεροµηνία περαίωσης η 25-10-2011. 
2. Με την αριθ. 36/1067/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιστροπής/Π.Η. εγκρίθηκε 

1η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών έως την 30-03-2012. 
3. Με την αριθ. 10/363/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε τη 

παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών έως την 30-06-2012. 
4. Με την αριθ. 22/894/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε 3η 

παράταση προθεσµίας περαίωσης λεργων έως 30-09-2012. 
5. Η ∆/σα Υπηρεσία απέστειλλε την µε αριθ. ΟΙΚ. 84126/8341/18-2012 ειδική πρόσκληση 

(παραλήφθηκε από τον ανάδοχο στις 21-09-2012) µε την οποία τηρήθηκε η εκτέλεση 
εργασιών επανεπίχωσης σε όλο το ύψος του πρανούς στη θέση Β της Τεχνικής Περιγραφής 
του έργου. 

6. Επειδή ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην παραπάνω ειδική πρόσκληση, η ∆/σα 
Υπηρεσία εξέδωσε την αριθ. 92401/9122/15-10-2012 απόφαση µε την οποία κήρυσσε 
έκπτωτο τον ανάδοχο (παραλήφθηκε από τον ανάδοχο στις 05-11-2012). 

7. Στις 30/10/2012 ο ανάδοχος υποβάλλει Ειδική ∆ήλωση διακοπής εργασιών της εργολαβίας 
του θέµατος λίγω µη πληρωµής τις εγκριθείσας της πιστοποίησης. 

8. Με την παρούσα προς εξέταση ένστασή του, ο ανάδοχος ενίσταται στη κατά την άποψή 
του, σιωπηρή απόρριψη της δήλωσης του για διακοπή εργασιών. 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Η εξέταση και τυχόν αποδοχή του σχετικού αιτήµατος του ανάδοχου (για διακοπή των 
εργασιών), στερείται κάθε νοήµατος, δεδοµένου ότι η ηµεροµηνία περαίωσης του έργου είχε 
παρέλθει (ηµεροµηνία περαίωσης: 30/09/2012 ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος: 30/10/2012), 
δεν είχε δοθεί παράταση και είχε είδη εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του αναδόχου ο οποίος και 
ανεζητείτο για να του κοινοποιηθεί η παραπάνω αναφερόµενη έκπτωση. 

Είναι προφανές ότι η ειδική δήλωση διακοπής είναι προσχηµατική και αποσκοπεί σε 
προσπάθεια εξεύρεσης επιχειρηµάτων για την αναίρεση της απόφασης έκπτωσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης του ανάδοχου. .…….».   
………………………………………………………………………………………………………… 

8. Την αριθµ. 36/1464/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 15-11-2012 ένστασης του 
Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-
2012 ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 103540/10289/06-12-2012 εισήγηση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (εισήγηση της Υπηρεσίας, ένσταση του 
αναδόχου)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την 
υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του 
θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

9. Την αριθµ. πρωτ. 4505/49/16-01-2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 4578/147/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 14-01-2013 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενιστάµενου Γεωργίου Φάκου που κατέθεσε στη 
∆.Τ.Ε./Π.Η., µε την οποία αίρει  την από 30-12-2012 ειδική δήλωση περί διακοπής των 
εργασιών του  έργου του θέµατος, επειδή το ποσό των 22066,20 ευρώ που εγκρίθηκε  µε 
την 2η εντολή πληρωµής του εξοφλήθη την 5-12-2012 και συνεπώς εξέλιπαν οι λόγοι 
διακοπής των εργασιών του έργου). Στην ως άνω γνωµοδότηση, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Ηπείρου εισηγείται: 
« … Εποµένως, µετά  την δηλωθείσα άρση, η άλλως πως παραίτηση του αναδόχου 
από την από 30-10-2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, και την εξόφληση της 
2ης εντολής πληρωµής, η προσβαλλόµενη πράξη της διευθύνουσας Υπηρεσίας µε 
την οποία απερρίφθη σιωπηρά  η ως άνω ειδική δήλωση έχει στην ουσία καταργηθεί, 
γεγονός που συνεπάγεται την απόρριψη της ένστασης του ως απαράδεκτης….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/30/18-01-2013) 

Εξετάζει την από 15-11-2012 ένσταση του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπηρής 
απόρριψης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, της από 30-10-2012 
ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών και  

Την απορρίπτει ως απαράδεκτη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. 
πρωτ. 4505/49/16-01-2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
κ. ∆ηµητρίου Στάθη επί του θέµατος, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«… Όπως προκύπτει από την αριθµ πρωτοκ 103540/10289/6-12-12 εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που αναφέρεται στην  εκδίκαση ένστασης κατά της 
σιωπηρής απορρίψεως της από 30-10-2012 Ειδικής ∆ήλωσης περί διακοπής των 
εργασιών του αναδόχου, η ως άνω υπηρεσία εξέδωσε  την αριθµ 92401/9122/15-10-
2012 απόφαση µε την οποία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο από το προαναφερθέν έργο. 
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Στις 30-10-2012 ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική ∆ήλωση διακοπής των εργασιών της 
εργολαβίας λόγω της µη πληρωµής της εγκριθείσας πιστοποίησης ( 2η εντολή πληρωµής 
). 
 Όπως όµως ο ίδιος αναφέρει στην µε αριθµ πρωτοκ 3737/250/14-1-2012 υπεύθυνη 
δήλωση που κατέθεσε ενώπιον της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος και Υποδοµών ( δια της παρούσης αίρεται η από 30-
12-2012 ειδική δήλωση  περί διακοπής των εργασιών του  έργου <<Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του Σαραντάπουρου στη Χ.Θ 93+000 της Ε.Ο 
Ιωαννίνων – Κοζάνης>> του οποίου είµαι ανάδοχος επειδή το ποσό των 22066,20 ευρώ 
που εγκρίθηκε  µε την 2η εντολή πληρωµής του εξοφλήθη την 5-12-2012 και συνεπώς 
εξέλιπαν οι λόγοι διακοπής των εργασιών του έργου). 
Εποµένως, µετά  την δηλωθείσα άρση, η άλλως πως παραίτηση του αναδόχου από την 
από 30-10-2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, και την εξόφληση της 2ης εντολής 
πληρωµής, η προσβαλλόµενη πράξη της διευθύνουσας Υπηρεσίας µε την οποία 
απερρίφθη σιωπηρά  η ως άνω ειδική δήλωση έχει στην ουσία καταργηθεί, γεγονός που 
συνεπάγεται την απόρριψη της ένστασης του ως απαράδεκτης.…». 
......................................................................................................................................................   
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

       5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-12-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την 65285/2694/20-07-2012 απόφαση  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού 30.000 € µε τον 
Φ.Π.Α. 
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7. Την αριθµ. 29/1157/10-10-2012 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 Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 87867/8682/02-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 65854/6445/26-
09-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 35/1428/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η οποία απέβη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 
ορίσθηκε η 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Το από 20-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3402/220/11-01-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3703/133/14-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας, ανέδειξε µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση Τάσης 
Γεώργιος που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 13.170,71 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 
46%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/32/18-01-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 20-12-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο 
Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τάσης 
Γεώργιος, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 13.170,71 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 
46% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Τάσης 
Γεώργιος, 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 (46%) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ9-Β4Δ



 - 24 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου 
Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 
30-06-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 118295/11742/08-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4149/143/15-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 31-12-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-06-2013, 
για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι οι υπολειπόµενες 
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εργασίες είναι 95%  του συνόλου των εργασιών και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης 
προθεσµίας, µέχρι την 30-12-2012 λόγω εξέλιξης σηµαντικού γεωλογικού φαινόµενου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/33/18-01-2013) 

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 30-06-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.    
......................................................................................................................................................   
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου 
εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», µέχρι την 30-05-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 115401/11538/14-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4145/142/15-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-12-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 30-5-2013 για 
την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν 
στην περιοχή. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 80% και 
θεωρεί βάσιµους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα 
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τις χιονοπτώσεις που ήδη πλήττουν την περιοχή του έργου από τις αρχές ∆εκεµβρίου 
2012 που κάνουν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών και εισηγείται: «Για τους βάσιµους 
παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούµαστε την 
χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-5-2013, µετά της 
νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία 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 2/34/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», αναδόχου εταιρείας «R-V-
R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», µέχρι την 30-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης 
εργολαβίας.    
......................................................................................................................................................   
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 της µελέτης της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου 
συµπραττόντων γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-07-2013.  

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3122/179/15-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4793/154/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 11-01-2013 αίτηση του αναδόχου της µελέτης του θέµατος, 
και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση της µελέτης, 
δεδοµένου ότι έχει εγκριθεί η τοπογραφική µελέτη και έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί, 
αλλά εκκρεµούν οι εγκρίσεις της γεωλογικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης και της 
υδραυλικής µελέτης, οι οποίες θα εγκριθούν µετά την έγκριση της περιβαλλοντικής 
µελέτης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 2/35/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-07-2013. 
.................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 µετακίνησης της Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση 
των σχετικών δαπανών για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο που διοργανώνει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στις 
17 Ιανουαρίου 2013 µε θέµα «Εκπαίδευση στελεχών Ενηµέρωσης Κοινού για το 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε αριθ. πρωτ. 4739/219/16-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4795/155/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλου 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και 
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έγκριση των σχετικών δαπανών για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο που διοργανώνει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στις 17 
Ιανουαρίου 2013 µε θέµα «Εκπαίδευση στελεχών Ενηµέρωσης Κοινού για το Πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – 
Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της 
υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-01-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/36/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Πηνελόπης Γιαννούση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο 
σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων, στις 17 Ιανουαρίου 2013 µε θέµα «Εκπαίδευση στελεχών 
Ενηµέρωσης Κοινού για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013», καθώς και τη δαπάνη ποσού € 304,13 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της 
ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 0711). 
......................................................................................................................................................   
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του εορτασµού της ηµέρας 
Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος 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 Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2806/26/16-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4788/152/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, της εκδήλωσης της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης των 
Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 26 Ιανουαρίου 2013 και για την οποία  η Περιφέρεια Ηπείρου είναι 
υπεύθυνη. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι: «Το Π.∆. 31/2005 «Εκδηλώσεις για την 27η 
Ιανουαρίου, ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και ηρώων του 
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Ολοκαυτώµατος», βάσει του οποίου προβλέπεται η τέλεση του εορτασµού, αναφέρει ότι, 
αν η 27η Ιανουαρίου συµπίπτει µε άλλη θρησκευτική εορτή, ο εορτασµός µεταφέρεται 
στην πλησιέστερη ηµεροµηνία. Με έγγραφο µε αρ. πρωτ. 3342/28/11-01-13 του 
Περιφερειάρχη προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων αναφέρονται τα παραπάνω 
και µε δικό της έγγραφο µε αρ. πρωτ. 5/14-01-2013 η Ισραηλιτική Κοινότητα απαντά ότι 
λόγω αργίας δικής τους, επιθυµεί να γίνει η εκδήλωση στις 26 Ιανουαρίου 2013. Κατόπιν 
αυτού διοργανώνεται εκδήλωση από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία µε το 
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών, το Ίδρυµα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και την 
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, που θα περιλαµβάνει χαιρετισµούς, κεντρική οµιλία 
από τον κ. Ιωάννη Μάζη, καθηγητή Οικονοµικής Γεωγραφίας/Γεωπολιτικής του Παν/µιου 
Αθηνών, Μουσική δωµατίου µε έργα Βίκτωρ Ούλµαν και Έρνεστ Μπλοχ και προβολή 
ταινίας του Χανόχ Ζεεβί «Τα παιδιά του Χίτλερ», που θα πραγµατοποιηθούν στο 
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 
549/7-01-13 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/37/18-01-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της επετείου της Ηµέρας Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων µαρτύρων και 
ηρώων του Ολοκαυτώµατος, σε συνεργασία µε το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου 
Ιωαννιτών, το Ίδρυµα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, 
που θα περιλαµβάνει χαιρετισµούς, κεντρική οµιλία από τον κ. Ιωάννη Μάζη, καθηγητή 
Οικονοµικής Γεωγραφίας/Γεωπολιτικής του Παν/µιου Αθηνών, Μουσική δωµατίου µε 
έργα Βίκτωρ Ούλµαν και Έρνεστ Μπλοχ και προβολή ταινίας του Χανόχ Ζεεβί «Τα 
παιδιά του Χίτλερ», που θα πραγµατοποιηθούν στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου 
Ιωαννιτών. 

− Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.∆. 
31/2005 «Εκδηλώσεις για την 27η Ιανουαρίου, ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων 
µαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώµατος» και σύµφωνα µε την απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 549/7-01-13 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Περιφέρειας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η 
οποία περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φιλοξενία οµιλητή κ.α. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής 
εορταστικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Ηπείρου και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4684/50/16-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
4790/153/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των επετειακών 
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Ηπείρου και 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ9-Β4Δ



 - 35 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/38/18-01-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση, σε συνεργασία µε το 
∆ήµο ∆ωδώνης, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών και το πολυφωνικό συγκρότηµα 
ΗΝΟΡΟ, στη διοργάνωση επετειακής εορταστικής εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα 
ευρείας απήχησης, για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Ηπείρου µε τίτλο: «Η 
λαϊκή µούσα συναντά τους αγώνες των Ηπειρωτών για ελευθερία», η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ιωαννιτών και είναι 
ενταγµένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 100η επέτειο Απελευθέρωσης των 
Ιωαννίνων και θα περιλαµβάνει χαιρετισµούς, προβολές σπάνιου οπτικοακουστικού 
υλικού, ντοκιµαντέρ, θεµατικές µουσικές, τραγούδια και χορούς µε ανάλογη 
θεατρολογηµένη σκηνική παρουσία κ.α. 

− Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση αυτή υπαγορεύεται από την ηθική 
υποχρέωση απόδοσης της τιµής που αρµόζει στους ήρωες συµπατριώτες µας που 
θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την 
ανάδειξη και προβολή της ένδοξης ιστορίας του τόπου µας και στην αφύπνιση της εθνικής  
µας συνείδησης, συµβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων όλων των Ηπειρωτών και δίνει την 
ευκαιρία σε όλους να έρθουν σε επαφή µε την παραδοσιακή µουσική και τη γενικότερη 
παράδοση της Ηπείρου, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα των µη 
κερδοσκοπικών συλλόγων και προάγει την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των 
κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του 
είδους κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο 
συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη 
των παραπάνω στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 600,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013,  (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844) για 
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας στη διοργάνωση της εκδήλωσης 
που περιλαµβάνουν, εκτύπωση προγραµµάτων, αφισών και προσκλήσεων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4801/52/16-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4820/156/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση ποσού 1,000,00€  για την 
προµήθεια  της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, αναψυκτικών, αναλώσιµων υλικών κ.λ.π. για 
600 υπαλλήλους και αιρετούς, που θα γίνει την Πέµπτη 24η Ιανουαρίου 2013 στο χώρο 
εκδηλώσεων του διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης η Υπηρεσία αναφέρει ότι 
η συγκεκριµένη εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και περιλαµβάνει την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου. Μια εκδήλωση 
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όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της εθιµοτυπικής παράδοσης και εµπίπτει 
στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την εθιµοτυπική της 
δραστηριότητα. Η πίστωση 1.000 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Φορέας: 072, ΚΑΕ: 0845. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/39/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, που γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
συνέχισης της εθιµοτυπικής παράδοσης και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύψει την προµήθεια πίτας, αναψυκτικών, αναλώσιµων υλικών 
κ.λ.π. για 600 υπαλλήλους και αιρετούς της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, 
Εµπειροτέχνη, µέχρι την 30-06-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 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. 4003/2012/11-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 3698/131/14-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 07-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.6.2013, δεδοµένου ότι η 
συµβατική προθεσµία λήξης του έργου ήταν η 30.09.2012, ενώ η σύµβαση υπογράφηκε 
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την 26.11.2012 λόγω καθυστέρησης δηµοπράτησης του έργου. Επειδή η περιοχή 
κατασκευής του έργου είναι ορεινή και οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν στο τέλος της 
άνοιξης, η υπηρεσία συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.6.2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/40/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο ∆ηµαριό – Κοµπότι (τµήµα ∆ηµαριό – 
Λαπέϊκα)», αναδόχου Φώτιου Στεφάνου, Εµπειροτέχνη, µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

      5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 17 έως 19-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3628/23/14-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 3913/135/14-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, από 17 έως 19-01-2013, για να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένες συναντήσεις µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κ. 
Γιαννούση για το πρόγραµµα ΑΝΑΣΑ στις 17-1-2013 και µε τον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπ. Οικονοµικών κ. Γούναρη στις 18-1-2013, καθώς και την 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-
01-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/41/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 17 έως 19-01-2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, για τη συµµετοχή του σε 
προγραµµατισµένες συναντήσεις µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κ. 
Γιαννούση για το πρόγραµµα ΑΝΑΣΑ στις 17-1-2013 και µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας 
Περιουσίας του Υπ. Οικονοµικών κ. Γούναρη στις 18-1-2013, καθώς και τη σχετική δαπάνη 
ποσού 250,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το 
χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), 34 του Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44 
Α), 8παρ. 8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α) µε τις οποίες οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί 
κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά 
µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης παρατάθηκαν µέχρι τις 30-06-2012 κατά 
διαστήµατα και όπως όριζαν οι ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και οι εκδοθείσες 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό 
έτος 2012-2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 
(Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη 
του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του 
Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013, των οικείων 
συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε περίπτωση 
κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο 
κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

11. Τις αριθ. 1Β/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) & 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β) ΚΥΑ µε  θέµα 
«Μεταφορά µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης». 

12. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά 
µαθητών σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου» όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα 
προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.  

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

14. Την αριθµ. 34/1405/28-11-2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε 
ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-
6-2013. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74/15-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, την 
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τροποποίηση δροµολογίων που είχαν εγκριθεί µε την αριθµ.  34/1405/28-11-2012  
απόφαση της Ο.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/42/18-01-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της 
αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση 
νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013, ως εξής:  

Α. ∆ιόρθωση των παρακάτω δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΤΑΧΙ  - ΙΧ)  

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ∆.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
Α/Α (11) τελική ηµερήσια αποζηµίωση 42,54 €  

∆.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ  
Α/Α (9) 1ο Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο 
Α/Α (25) αριθµός µαθητών 7  

∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ∆.Ε.  Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Α/Α (1 & 8 ) αριθµός κυκλοφορίας ΙΧ  ΑΤΗ 7792 
Α/Α (5 ) αριθµός κυκλοφορίας ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7272 

∆.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Α/Α (1&2) αριθµός κυκλοφορίας ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7275 

∆.Ε. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 

Α/Α (13) αριθµός κυκλοφορίας ΙΧ  ΑΤΗ 3965 

∆ΗΜΟΣ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ∆.Ε. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
Α/Α (2) Γυµνάσιο Αγνάντων 

∆.Ε. ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ  
Α/Α (5& 6) αριθµός κυκλοφορίας ΙΧ  ΑΤΗ 8446 

∆ΗΜΟΣ Ν.ΣΚΟΥΦΑ, ∆.Ε.ΑΡΑΧΘΟΥ 
Α/Α (9) Ηµερήσια αποζηµίωση Ιούνιος 2012 ποσού 27,52 € τελική ηµερήσια αποζηµίωση 
ποσού 23,67 € 

Β. Εγκρίνει την παράταση του  δροµολογίου που εκτελούσε ο Κατσάνος Αυγερινός κατά το 
σχολικό 2011-2012 στο ∆.Ε. Γ. Καραϊσκάκη, ως κατωτέρω: 

 
Γ. Εγκρίνει την ανάθεση στους µεταφορείς Καλεσίου Αικατερίνη (από 08-01-2013) και  
Nτούβαλη Ευάγγελο (από 10-01-2013) των δροµολογίων που είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 
34/1405/28-11-2012 απόφαση Οικ. Επιτροπής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΑΞΙ - ΙΧ ), στο ∆ήµο Ν. 
Σκουφά, ∆.Ε. Κοµποτίου, µε α/α 12 και στο ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη, στη ∆.Ε. Ηρακλείας, µε α/α 8  
αντίστοιχα, χωρίς ενδιαφερόµενα Ε.∆.Χ  ήτοι: 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ  
ΙΣΧΥΣ 

ΜΕΤΑΦ/ΚΟ 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜ..ΣΧ- 
ΝΗΠΙΑΓ. Π. 
∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ  

ΑΙΛΙΑ - 
∆ΟΜΟΣΚΟ       7 ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 50,00 € 

ΑΠΟ 11-9-
2012 
ΜΕΧΡΙ 21-
9-2012 

ΤΑΧΙ ΤΑΖ 7272 
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8 

ΝΗΠΙΑΓ.- 
∆ΗΜ.-ΓΥΜΝ. 

ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

∆ 

ΚΡΙΣΕΛΙΑ( 
3ΜΑΘ.ΜΕΧΡΙ ΣΤΑΣΗ 
ΛΕΩΦ.ΠΡΩΙΝ.+ΜΕΣ.) 

-ΚΟΥΦΑΛΟΣ- 
ΚΡΙΣΕΛΙΑ  -ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 

(4ΜΑΘ.1ΠΡ.+1 ΜΕΣ.)-
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ -
ΚΡΙΣΕΛΙΑ (1ΜΕΣ. ΓΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 47 1,80 ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΧ  ΑΤΒ 

8788  64,50 € 

12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

∆ ΜΕΓΑΡΧΗ – 
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ (ΝΕΑ) 

4 20 1,50 ΚΑΛΕΣΙΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
ΤΑΞΙ  

ΤΑΖ 
7312  

28,78 € 

 
∆. Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δροµολογίων που εκτελούσαν στο ∆ήµο Ν. Σκουφά, 
στη ∆.Ε. Αράχου, οι Στράτος Λάµπρος και Παπαµιχαήλ Παντελής και είχαν εγκριθεί µε την 
αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΑΞΙ 
– ΙΧ) ως κατωτέρω: 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

 

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ  
ΙΣΧΥΣ 

ΜΕΤΑΦ/ΚΟ 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΑΚΡΟΠΟΤΑ
ΜΙΑ – 
ΠΑΧΥΚΑΛΑ
ΜΟΣ (3 ΠΡ. 
& 4ΜΕΣ.) 

13 ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΛΑΜΡΟΣ 29,30 08-01-2013 ΙΧ ΖΗΒ 6032 

 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

 
ΑΚΡΟΠΟΤΑ
ΜΙΑ 
(2ΠΡ.&Ν 2 
ΜΕΣ) 

 
8 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 
25,11 08-01-2013  

ΙΧ ΑΤΒ 9718 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 ποσού € 1.000,00 και ποσού € 800,00 για την έκδοση Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη 
Γεωργαλή, για την πληρωµή καυσίµων και διοδίων & πάρκινγκ αντίστοιχα, για την 
κίνηση των ΚΗΙ 7985 και ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, εκτός των ορίων της 
Π.Ε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74/15-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την « … Έγκριση για την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού 1000,00 € στο 
Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 1511 για την πληρωµή καυσίµων και 800,00 € για την πληρωµή 
διοδίων πάρκινγκ  στο Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 0829  στο όνοµα του υπαλλήλου Ιωάννη 
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Γεωργαλή για την κίνηση των ΚΗΙ 7985 & ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας  εκτός 
Νοµού Άρτας  µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31-12-2013.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/43/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 και ποσού € 800,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2013 
και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του 
υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, για την πληρωµή καυσίµων και διοδίων & 
πάρκινγκ αντίστοιχα, για την κίνηση των ΚΗΙ 7985 και ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτων της Π.Ε. 
Άρτας, εκτός των ορίων της Π.Ε., µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31-12-2013. 
.................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 ανάθεσης 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74/15-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση « … ανάθεσης  διακίνησης  επείγουσας 
αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου , για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013,µέχρι του ποσού 10.000,00 µε ΦΠΑ  στην 
εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» ως τη συµφερότερη µεταξύ των δύο (2) 
προφορών που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας,  σε βάρος του Φορέα 072 Κ.Α.Ε. 0829 
(Λοιπές µεταφορές) (συνηµµένο πρακτικό) …». 
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Στο από 09-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών έτους 2013 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αναφέρονται τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
    Στην Άρτα σήµερα 9-1-2013 και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που συγκροτήθηκε 
µε την αριθµ. 36 / 1495 / 17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την ανάθεση της διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας κλπ για το έτος 2013 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 
ΕΛΤΑ COURIER ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. καθώς και από την ACS COURIER ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & 
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ και τις δεδοµένες ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για 
την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας κατά το έτος 2013 

Εισηγείται οµόφωνα  
Για την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΛΤΑ COURIER ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.( 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)  για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, κατά το έτος 2013, ως συµφερότερη σε σχέση µε την προσφορά της ACS COURIER 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΕΕ.( χρέωση (α) εντός πόλης – επόµενη 
µέρα µέχρι 2 κιλά, 1,60€ χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον κιλό, 0,60€ χωρίς ΦΠΑ, (β) πόλη - 
πόλη – επόµενη µέρα  µέχρι 2 κιλά, 2,00€ χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον κιλό, 1,00€ χωρίς 
ΦΠΑ, δέσµευση ώρας παράδοσης, 2,25€  χωρίς ΦΠΑ και εντός ψυγείου αποστολές 19,90€ 
χωρίς ΦΠΑ ανά συσκευασία) διότι για τις αποστολές δεµάτων που µεταφέρονται εντός 
ψυγείου, που βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στην Υπηρεσία µας ανέρχονται σε 
µερικές εκατοντάδες ετησίως για λογαριασµό της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύµφωνα µε την προσφορά της δεν 
θα υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση για την Υπηρεσία µας.   
                                                                                           Τα µέλη 

1. Κοντέα Κλεάνθη 
2. Τζουµάκας Κωνσταντίνος 
3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/44/18-01-2013) 

Εγκρίνει την 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 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 € 
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χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον κιλό 1,00 € χωρίς ΦΠΑ, δέσµευση ώρας παράδοσης, 3,61 € 
χωρίς ΦΠΑ και εντός ψυγείου δεν υπάρχει  πρόσθετη επιβάρυνση. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 του Πρακτικού Ι/14-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις 
ανάγκες 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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. 34/1404/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 123.500,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 
31.500,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρµανσης, € 77.000,00 µε ΦΠΑ για καύσιµα κίνησης και 
€ 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
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Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 
9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά) και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 4152/26-11-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74/15-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση του Πρακτικού I του ανοιχτού διαγωνισµού, για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: « … Σύµφωνα µε το συνηµµένο πρακτικό η 
επιτροπή όσον αφορά τα καύσιµα κίνησης για τα οποία δεν υποβλήθηκε καµµία προσφορά 
εισηγείται την επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Η Υπηρεσία µας λόγω του επείγοντος 
καθόσον θα πρέπει να αναδειχθεί µειοδότης το αργότερο µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013 
και έχοντας υπόψη ότι και κατά το προηγούµενο έτος δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τα 
καύσιµα κίνησης και οδηγηθήκαµε στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, ζητά όπως 
εγκρίνετε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού µε σύντµηση της προθεσµίας σε δέκα 
πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης στο Τεύχος ∆.∆.Σ & 
στο Ελληνικό Τύπο (άρθρο 10 παρ 1α τελ. εδαφ. Π.∆. 118/2007) …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/45/18-01-2013) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/14-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 123.500,00 µε 
ΦΠΑ (ήτοι € 31.500,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρµανσης, € 77.000,00 µε ΦΠΑ για 
καύσιµα κίνησης και € 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο 
θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη και λιπαντικά), το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο 
και αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Σύµφωνα µε το άνω 1/14-01-2013 Πρακτικό, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτό η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού: 

Α. Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης: έκανε αποδεκτή τη µοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε, ήτοι του Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, Ανθότοπος Άρτας, προέβη στην 
αποσφράγισή της και διαπίστωσε ότι περιλαµβάνει τα οριζόµενα - επί ποινή αποκλεισµού 
- από την διακήρυξη δικαιολογητικά, ενώ ο φάκελος µε την οικονοµική προσφορά 
τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο, µονογράφηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισµό. 

Β. Ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα: έκανε αποδεκτή τη µοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε, ήτοι της «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – Θεόδωρος Κ. Σαλαµούρας», προέβη στην 
αποσφράγισή της και αφού διαπίστωσε ότι περιλαµβάνει τα οριζόµενα - επί ποινή 
αποκλεισµού - από την διακήρυξη δικαιολογητικά, προέβη στο άνοιγµα της Τεχνικής 
Προσφοράς και στον έλεγχο των προδιαγραφών των ζητούµενων λιπαντικών -
αναλώσιµων οι οποίες ήταν σύµφωνες µε την διακήρυξη, ενώ ο φάκελος µε την 
οικονοµική προσφορά τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο, µονογράφηκε και παραδόθηκε στην 
υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

Γ. Ως προς το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη: εισηγείται την  επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
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∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 1/14-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, 
γίνονται αποδεκτές οι προσφορές: Α) του Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, Ανθότοπος 
Άρτας, για το πετρέλαιο θέρµανσης, επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και Β) της «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – Θεόδωρος Κ. 
Σαλαµούρας», για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και οι προδιαγραφές των 
ζητούµενων ειδών, είναι σύµφωνες µε τη διακήρυξη,  

ενώ ως προς το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

− Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών έτους 2013 για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, ως προς το µέρος αυτού που αφορά στο 
πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, 
επειδή ο διενεργηθείς την 14-01-2013 διαγωνισµός απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 1/14-01-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και  

− Εγκρίνει τη διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης στο Τεύχος ∆.∆.Σ & στο Ελληνικό Τύπο (άρθρο 10 παρ. 1α τελ. εδαφ. 
Π.∆. 118/2007), λόγω του επείγοντος, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά 
οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σε καύσιµα κίνησης και να εξασφαλισθεί η 
λειτουργία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου, και δεδοµένου ότι θα 
πρέπει να αναδειχθεί µειοδότης µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, λαµβάνοντας υπόψη και 
το γεγονός ότι και για το προηγούµενο έτος δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τα καύσιµα 
κίνησης στους σχετικούς διαγωνισµούς και ακολουθήθηκε η διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 14-1-2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:45 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και Εισήγησης για ανάθεση 
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36 / 
1495 / 17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειµένου να διενεργήσει σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 4467 / 11-12-2012 ∆ιακήρυξη του 
Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας τον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών ( πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ) και λιπαντικών έτους 2013, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας.  

Η επιτροπή αποτελείται από τους:  

1. Κοντέα Κλεάνθη, Πρόεδρο  

2. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  

3. ∆ηµητρίου Πατάπιο, αναπληρωµατικό µέλος, 
άπαντες υπάλληλοι της  Π.Ε. ́ Αρτας. 

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ανωτέρω ∆ιακήρυξη και αφού δεν 
υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό, 
στις 11.01 π.µ., στον οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά  για πετρέλαιο θέρµανσης και µία 
(1) προσφορά για λιπαντικά – αναλώσιµα οι οποίες αριθµήθηκαν και µονογράφτηκαν κατά την 
κατάθεσή τους: 

Α.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

«ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΡΤΑΣ» 
          Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 

         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης. Ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 α) τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι 
κανόνες δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Άρτας οι συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της ( βλ. πράξη ∆΄ 
Τµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02 ) και 

β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση ( η ) του Π.∆. 118/2007, οι οποίες ορίζουν 
ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε 
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και 
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά για 
αντίστοιχη προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και 
προέβη στην αποσφράγιση της µοναδικής προσφοράς.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν ένας ( 1 ) υποφάκελος µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά», που έφερε τα απαραίτητα σύµφωνα µε την διακήρυξη εξωτερικά 
στοιχεία καθώς και τα οριζόµενα, επί ποινή αποκλεισµού, από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αρίθµηση και µονογράφηση κατά φύλλο των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 «ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΡΤΑΣ.» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Β.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

«ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ» 

          Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.          

Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα. Ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 α) τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι 
κανόνες δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Άρτας οι συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της ( βλ. πράξη ∆΄ 
Τµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02 ) και 

β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση (η) του Π.∆. 118/2007, οι οποίες ορίζουν ότι 
«Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε 
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και 
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά για 
αντίστοιχη προµήθεια λιπαντικών-αναλώσιµων, αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και 
προέβη στην αποσφράγιση της µοναδικής προσφοράς.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν δύο ( 2 ) υποφάκελοι, ένας µε την ένδειξη 
«Οικονοµική Προσφορά» και ένας µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που έφεραν τα 
απαραίτητα σύµφωνα µε την διακήρυξη εξωτερικά στοιχεία καθώς και τα οριζόµενα, επί ποινή 
αποκλεισµού, από την διακήρυξη δικαιολογητικά. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην  
αρίθµηση και µονογράφηση των παρακάτω δικαιολογητικών: 
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1 «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. 

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω µοναδική προσφορά για τα 
λιπαντικά-αναλώσιµα που κατατέθηκε πληροί τις προϋποθέσεις  που θέτει η διακήρυξη οπότε 
συνεχίζει την διαδικασία ανοίγοντας και την Τεχνική Προσφορά την οποία αρίθµησε και 
µονόγραψε κατά φύλλο, ελέγχοντας ταυτόχρονα και τις προδιαγραφές των ζητούµενων  
λιπαντικών-αναλώσιµων οι οποίες ήταν σύµφωνες µε την διακήρυξη.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 
Α. Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης: 
     ∆έχεται την προσφορά του ενός προµηθευτή, ήτοι: 
     ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΡΤΑΣ 
     O φάκελος µε την «Οικονοµική Προσφορά» τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο,  
     µονογράφηκε και παραδόθηκε στο  Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας που  
     διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Β. Ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα: 
     ∆έχεται την προσφορά του ενός προµηθευτή, ήτοι: 

               ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ 
     O φάκελος µε την «Οικονοµική Προσφορά» τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο,  
     µονογράφηκε και παραδόθηκε στο  Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας που  
     διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Γ. Ως προς το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη 
     Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.  
     118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και  
     ισχύει, διότι απέβη άγονος. 

    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 
και υποβάλλεται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα    14-1-2013 

Η Επιτροπή 
Κοντέα Κλεάνθη 

Τζουµάκας Κωνσταντίνος 

∆ηµητρίου Πατάπιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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  δαπανών για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74/15-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/46/18-01-2013) 

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: 

Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 
συµπερ. 
ΦΠΑ 

ΚΥ 5162 Καλαθοφόρο Επισκευή συστήµατος τροφοδοσίας 250,00 
ME 120960 Λιπαντής Service 200,00 
ME 120963 Προωθητής Μπαταρίες 400,00 
ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Service 1.200,00 

ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Επισκευή καλωδίωσης διασκορπιστή άλατος, φάρος 
πίσω 350,00 

ΚΥ 9086 Φορτηγό Επισκευή & πιστοποίηση ταχογράφου 150,00 
ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό Service 400,00 
ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Service 400,00 
ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Service 400,00 
ΚΗΙ 1598 Επιβατικό Service 400,00 
ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Τακάκια εµπρός, επισκευή εµπρός ανάρτησης 150,00 

  Σύνολο 4.300,00 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74/15-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το 
αρ. πρωτ. 4707/149/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 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 2/47/18-01-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

071.9829 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛ. 

2.000,00 
∆απάνη για τον καθαρισµό των οχηµάτων  της Π.Ε. Άρτας για 
το  έτος 2013    

072.0829 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 454,80 

∆απάνη για την πληρωµή µίσθωσης γραµµατοθυρίδων 
(έκδοση ΧΕΠ)   έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας 

072.0879 
 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 300,00 

∆απάνη για τη συνδροµή του συστήµατος συναγερµού στις 
εγκαταστάσεις της πρώην ∆ΕΣΕ για το χρονικό διάστηµα 10-
11-2012 έως 31-12-2013. 

072.1723 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ 
ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.838,97 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή  
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης ∆ηµόσιας. Υγείας 
και Κοιν. Μέριµνας  και του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας, 
προµήθεια UPS- ανταλλακτικών του Τµ. Πληροφορικής της 
Π.Ε. Άρτας, προµήθεια µελανών για την ∆/νση Μεταφορών & 
Επικ. Της Π.Ε. Άρτας καθώς έγκριση δαπάνης για προµήθεια 
µελανών για τις ανάγκες της ∆/νσης Α/θµιας  της  Π.Ε. Άρτας 
από τον προµηθευτή «ΤΣΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών 

072.3199 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

240,00 
∆απάνη προκειµένου να επιστραφεί χρηµατικό ποσό (παράβολα 
Τράπεζας  ΑΤΕ)  τα οποία ζητήθηκαν λανθασµένα από τη ∆/νση 
Μεταφορών & Επικ. της Π.Ε. Άρτας  

072.0823 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚ
Α ΤΕΛΗ 

10.000,00 
 
∆απάνη για την πληρωµή Ταχυδροµικών τελών  έτους 2013 για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.  Άρτας  

072.0869 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

183,27 

∆απάνη για  ετήσια συνδροµή (2013) του προγράµµατος 
«ΕΠΑΦΟΣ» της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Άρτας και 
επισκευή  φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της ∆/νσης ∆ηµ. 
Υγείας και Κοιν. Μέριµνας και του ∆ιοικητηρίου  της Π.Ε.Άρτας  

151.1211 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
Υ ΥΛΙΚΟΥ  

850,00 
∆απάνη για τη αγορά νοσοκοµειακού – ιατρικού υλικού για την 
εφαρµογή εµβολιαστικών  προγραµµάτων για το έτος 2013 της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας  

072.0841 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ
Σ ΓΕΝΙΚΑ 

2.000,00 ∆απάνη για δηµοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισµών  της Π.Ε. 
Άρτας στον ηµερήσιο τύπο. 

072.0894 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓ
ΡΑΦΙΚΑ 
ΕΞΟ∆Α 

10.000,00 
∆απάνες για  παραστάσεις ενώπιον ∆ικαστηρίων, για µελέτη 
των εγγράφων δικογραφίας, υποβολή έγγραφων προτάσεων, 
σύνταξη και κατάθεση  προτάσεων κλπ της Π.Ε. Άρτας 

072.1111 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 
&ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

398,00 

∆απάνη για προµήθεια µπλοκ πιστοποιητικών συµµόρφωσης 
για το πρόγραµµα των εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών  
της ∆/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Άρτας από τον 
προµηθευτή «Ελένη Στάµου ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ» η οποίος υπέβαλλε 
την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών προσφορών 

ΣΥΝΟΛΟ 29.265,04  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΙΞ7Λ9-Β4Δ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 13 έως 15-01-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3965/19/14-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 4138/141/15-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, στην Αθήνα, από 13 έως 15-01-2013, προκειµένου να παρευρεθεί σε 
συνάντηση µε την Υπουργό Τουρισµού και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου 
Τουρισµού, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τις παραπάνω 
µετακινήσεις. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-
01-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/48/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 13 έως 15-01-2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παρευρεθεί σε 
συνάντηση µε την Υπουργό Τουρισµού και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου 
Τουρισµού, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού 300,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός 
έδρας µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 4215/120/15-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αριθµ. 
πρωτ. 4296/145/15-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/49/18-01-2013) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 2.500,00 € για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής, για έκτακτες 
δαπάνες που θα αφορούν τις εκάστοτε βλάβες και προβλήµατα των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και είναι οι κάτωθι:  

• Ανταλλακτικά, επισκευές και συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. 
• Προµήθεια περιφερειακών συσκευών, εξαρτήµατα (hardware) και αναλώσιµα Η/Υ 
• Προµήθεια λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών (switches, fax, τηλέφωνα) και 

ηλεκτρολογικό εξοπλισµό (πολύµπριζα, µπαλαντέζες, κανάλια, σπιράλ κ.α.). 
(Φορέας 072 ΚΑΕ 1329) 

2. ∆απάνη  ποσού 182,00 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 1000 συριγγών ινσουλίνης BD,  για 
τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και θα χρησιµοποιηθούν για το Πρόγραµµα του αντιφυµατικού εµβολιασµού (Φορέας 072 
ΚΑΕ  1211).  

3. Έγκριση δαπάνης ποσού 901,40 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 1000 φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (διαστάσεων: 16,2Χ22,9), για τις ανάγκες του 
Κ.Ε.∆.∆.Υ. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0823). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

και 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 δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-
Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραµµα σύνταξης µελετών) από 1-01-
2013 έως 31-12-2013 µαζί µε συνδροµή συντελεστών αναθεώρησης για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 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. 1/2/06-01-2013 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. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 3648/35/11-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 3919/136/14-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 706,02 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του συµβολαίου 
πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραµµα 
σύνταξης µελετών) από 1-01-2013 έως 31-12-2013 µαζί µε συνδροµή συντελεστών 
αναθεώρησης 2012 για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/50/18-01-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 706,02 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του συµβολαίου πλήρους 
συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραµµα σύνταξης 
µελετών) από 1-01-2013 έως 31-12-2013 µαζί µε συνδροµή συντελεστών αναθεώρησης, για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 1723 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος  

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου,  

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση χορήγησης 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 30-06-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 112709/2243/16-01-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 4710/150/16-01-2013 στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12/12/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου, για 
τους παρακάτω λόγους, ήτοι: «α) εξ αιτίας της καθυστέρησης  που προέκυψε λόγω των 
συνεννοήσεων (επιβλέπουσας Υ/σίας και ∆ήµου) για τις αλλαγές  που ζητήθηκαν και β) εκ 
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του γεγονότος ότι κατά την χειµερινή περίοδο λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής 
(χαµηλές θερµοκρασίες και πολλές βροχοπτώσεις) είναι δύσκολο να προγραµµατισθεί  και 
να εκτελεσθεί µεγάλος αριθµός εργασιών». Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ΠΙΝ∆ΟΣ και µέχρι σήµερα έχει 
εκτελεσθεί το 40% του φυσικού του αντικειµένου και επειδή οι αναφερόµενοι λόγοι από 
τον ανάδοχο κρίνονται βάσιµοι και αντικειµενικοί, εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 30-06-13 για περαίωση των εργασιών και 
κλείσιµο του φακέλου του έργου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/51/18-01-2013) 

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 31-06-
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

       5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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