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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/15-07-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαπέντε (15) του µηνός 
Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκληση του Προέδρου της 
(κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης), παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος  

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. οικ. 
67645/2530/11-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης,  
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εκτός του 10ου Θέµατος: «Έγκριση µετακίνησης του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Κάτσιου 
Νικόλαου, στην Αθήνα, από 9 έως 11-07-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.», λόγω µη πραγµατοποίησης της µετακίνησης, 

1. Απόφαση επί της από 01-07-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
En.Act. Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση 
του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός 
(1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

2. Απόφαση επί της από 05-07-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 
17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», µέχρι την 25-09-2013. 

5. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των προσφορών της προµήθειας για το υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδορράχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ 
Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» και της προµήθειας για το 
υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ 
Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε 10ΕΠ3000014. 

6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1α Επαρχιακή οδός», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για 
προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», µε  
υποκαθιστώσα εργοληπτική επιχείρηση την Γεώργιος Κων. Σδράλαγκας,  µέχρι την 15-09-
2013. 

8. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα, σε διάφορες 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει της αριθµ. αριθµ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-2013  
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 17/641/11-06-2013 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

9. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  
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11. Απόφαση επί της από 01-07-2013 ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000012, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

12. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασµού «Μνήµη Γυναίκας της 
Πίνδου, ηρώων Αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη και Αλ. ∆ιάκου και όλων των ηρώων του 
1940», την 20-07-2013 στην Φούρκα του ∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος 
Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 
31-07-2013. 

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη 
γεωλογικής µελέτης για το έργο “Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις 
θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και Άγναντα”», προϋπολογισµού 
δαπάνης € 2.000,00 µε ΦΠΑ. 

15. Έγκριση του Πρακτικού Ι/05-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια 
εντοµοκτόνου δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. 

16. Έγκριση τροποποίησης της σύµβασης προµήθειας καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

18. Έγκριση πρότασης σύστασης δικαιώµατος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί των κτισµάτων 
και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας 
του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΝΠ∆∆), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας (ΟΤΑ Β’ Βαθµού – ΝΠ∆∆). 

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

20. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε 
ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-07-2013. 

22. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 
2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  

23. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας: α) δαπάνη για την συντήρηση-καθαρισµό 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και β) δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
εκτυπωτή και φωτοτυπικού µηχανήµατος, και δαπάνη για την προµήθεια σφαγιδών. 
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24. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την µυοκτονία- εντοµοκτονία του κτιρίου στέγασης των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 10 έως 11 Ιουλίου 2013, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

26. Έγκριση δαπάνης ποσού € 300,00 για τη συµµετοχή του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου,  
υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο εξ 
αποστάσεως (distance- learning) επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (European Public Low Organization), µε τίτλο «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία 
και Μηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων ∆ιεθνών Φορέων». 

27. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 
Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

28. Κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς, ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου.  

29. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού € 
33.000,00 µε ΦΠΑ. 

30. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

32. Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

33. Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς»,  προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

34. Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

35. Έγκριση µετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε Ιωαννίνων, στο Μπάρι της Ιταλίας για τη συµµετοχή της στην 3η Συνάντηση της 
Επιτροπή Αξιολόγησης (3rd Project Evaluation Committee Meeting) και στην 6η 
Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (6th Meeting of the Monitoring Committee) 
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

36. Ματαίωση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις 
ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ 
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37. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας µε Εγνατία Οδό 
(Τµήµα Παραµυθιά – Μεσοπόταµος)», που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου 
µε ΚΑ2007ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «"ΓΕ-Ο∆Ο-
ΜΗ Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ"/  "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ’’». 

2. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης 
Παµβώτιδας – Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE 
INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».  

3. Έγκριση υποβολής στα αρµόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγγελίας εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, όσον αφορά τις τηρηθείσες διαδικασίες αξιολόγησης, για 
την πρόσκληση του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ 
– Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της οποίας υπέβαλε ολοκληρωµένη πρόταση η 
Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο «ΑΘΑΜΑΝΙΟ – Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας 
Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας». 

4. Έγκριση µετακίνησης της Σιαπλαούρα Αικατερίνης, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Γκορίτσια της Ιταλίας, από 16 έως 20-07-2013, για την συµµετοχή της στην Τεχνική 
Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic 
Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο «AdriGov» στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου 
συµµετέχει ως εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 05-07-
2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Απόφαση επί της από 01-07-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – 
En.Act. Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την 
υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 
για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Την αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, στον 
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ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 
κοινοπραξιών, και µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
= 96,82 και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. 

12. Την από 01-07-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της 
Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.» 
(αντίγραφο συνηµµένο στο κατωτέρω, αριθµ. πρωτ. 67781/5480/12-07-2013 διαβιβαστικό 
έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Η. συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 67794/2538/12-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού 
του θέµατος και κατά κάθε συναφούς, προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή 
παράλειψης. Η ως άνω προσφυγή, η οποία παρελήφθη την 01-07-2013 από τη ∆/νση 
Οικονοµικού της Π.Η. και έλαβε αριθµ. πρωτ. 62994/5110/01-07-2013, διαβιβάσθηκε 
αυθηµερόν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/207 και 
Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παροχή γνωµοδότησης. 

Με την ως άνω, από 01-07-2013 προδικαστική προσφυγή, η ∆ιαγωνιζόµενη Κοινοπραξία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά: «…. Να γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή µας. 2. Να 
αποκλεισθεί από το ∆ιαγωνισµό η ∆ιαγωνιζόµενη Κοινοπραξία µε την επωνυµία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΊΈΧΝ1ΚΙΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 3. Να τροποποιηθεί η προσβαλλόµενη, µε την παρούσα, Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατά το µέρος που εγκρίνει το Πρακτικό 
11/23-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού κατά το µέρος που κάνει 
αποδεκτή τη συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε. και µε συνολική βαθµολογία 96,82, έτσι ώστε να αποκλεισθεί από το ∆ιαγωνισµό η 
ως άνω Κοινοπραξία σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα Προδικαστική 
Προσφυγή µας. 4. Να ανασταλεί κάθε περαιτέρω εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την λήψη 
οριστικής απόφασης επί της παρούσας προδικαστικής προσφυγής και την αποδοχή αυτής. ». 

Ειδικότερα στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της ∆ιαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.», αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

« …… II. ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε -ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ 
Η βαθµολογία της κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- 
Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε » σε όλα τα 
κριτήρια είναι εσφαλµένη και πληµµελώς, άλλως ανεπαρκώς, αιτιολογηµένη. Ειδικότερα: 
1. Όσο αφορά το κριτήριο Κ2 Μεγιστοποίηση χωρητικότητας της λεκάνης διάθεσης των 
απορριµµάτων, η Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- Θ.Γ. 
ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε έχει λάβει υπόψη λανθασµένο υψόµετρο πυθµένα. Το πραγµατικό 
υψόµετρο είναι µεταξύ +804,00 και +806,00 λόγω κλίσης του πυθµένα. Στα σχέδια ωστόσο που έχουν 
υποβληθεί από την ως άνω διαγωνιζόµενη έχει ληφθεί παντού υψόµετρο +803,60, δηλαδή ένας τελείως 
επίπεδος «πυθµένας». Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η χωρητικότητα του κυττάρου να παρουσιάζεται 
αρκετά αυξηµένη σε σχέση µε την πραγµατική αποτυπωµένη κατάσταση. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της ΕΣΥ «υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησης της αξίας της σύµβασης µε 
την ανάθεση στον ανάδοχο νέων πρόσθετων ή συµπληρωµατικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα εδάφια (α) και (β) της περίπτωσης 4 του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007». 
Εν τούτοις µε κραυγαλέο τρόπο η κοινοπραξία στους πίνακες 2 και 3 της τεχνικής έκθεσης παρουσιάζει 
ότι η λειτουργία θα επεκταθεί κατά ένα (1) έτος πέρα του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης. Αυτό όµως 
είναι αντίθετο σύµφωνα µε το Π∆ 60/2007 άρθρο 25 παράγραφος 4α «όταν αφορούν συµπληρωµατικά 
έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχικώς κστακυρωθείσα µελέτη ούτε στην αρχική 
σύµβαση και τα οποία, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση 
των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον 
τα συµπληρωµατικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν µπορούν, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να 
διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα για τις 
αναθέτουσες αρχές είτε µπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, πλην όµως 
είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωση της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων 
συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής 
σύµβασης». 
Επιπρόσθετων η ως άνω διαγωνιζόµενη δεν έχει προσκοµίσει: 
το απαιτούµενο από τα τεύχη άρθρο 23.2.1 της ∆ιακήρυξης, σχέδιο σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του 
βιοαερίου για την παθητική εκτόνωση του. 
το απαιτούµενο από τα τεύχη, άρθρο 4.3 των τεχνικών προδιαγραφών, σχέδιο ανακυκλοφορίας των 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων στις διάφορες περιοχές του κυττάρου για την επίτευξη του βέλτιστου 
ποσοστού υγρασίας. 
Επίσης στο σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δεν αναφέρουν τι µέτρα θα λάβουν 
στην περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή στραγγισµάτων. 
Εποµένως µε βάση το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης «κριτήρια αξιολόγησης ... Προσφορές που θα λάβουν, 
σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθµό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες», η ως άνω 
διαγωνιζόµενη κοινοπραξία έπρεπε να βαθµολογηθεί στο κριτήριο Κ2 µε βαθµό Β2 κατά µέγιστο 60 
και να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού. 
2. Όσο αφορά το κριτήριο Κ3 Πληρότητα προγράµµατος παρακολούθησης και επιστηµονική 
τεκµηρίωση περιβαλλοντικής προστασίας του χώρου το υποβληθέν από την εν λόγω διαγωνιζόµενη 
πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν αναφέρει ποιες παραµέτρους θα πρέπει να 
παρακολουθεί ο Ανάδοχος ή τι αρχεία θα πρέπει να τηρούνται, παρά µιλάει µε γενικολογίες, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα υλοποιήσει τις απαιτούµενες από την νοµοθεσία µετρήσεις. 
Στην παράγραφο 7.5 που αφορά τον εντοπισµό διαρροής στραγγισµάτων αναφέρει µε τον πλέον 
απαράδεχτο τρόπο «....εάν από την δειγµατοληψία προκύψουν ρύποι ο κύριος του έργου πρέπει να 
παρακολουθεί µε καθηµερινές δειγµατοληψίες το σηµείο και να εκπονήσει αναλυτική µελέτη ακριβούς 
προσδιορισµού της φύσης και της έκτασης του προβλήµατος και να προτείνει διορθωτικά µέτρα». 
∆ηλαδή ο ανάδοχος θα δίνει εντολές στο ΚτΕ να εκτελεί δική του συµβατική υποχρέωση. Εποµένως, η 
ως άνω κοινοπραξία έπρεπε να βαθµολογηθεί στο κριτήριο Κ3 µε βαθµό Β3 κατά µέγιστο 60 και να 
αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού. 
3. Όσο αφορά το κριτήριο Κ5 Επάρκεια και διαθεσιµότητα προσωπικού και κινητού εξοπλισµού 
η Κ/ΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε, χωρίζει το προσωπικό σε µόνιµης παρουσίας και σε περιοδικής. Στην µόνιµη 
παρουσία περιλαµβάνονται µόνο οι χειριστές µηχανηµάτων, οι κουµανταδόροι, οι τεχνίτες συντήρησης 
και οι εργάτες. Στο περιοδικής παρουσίας περιλαµβάνει άτοµα που θεωρεί ότι δεν απαιτείται η 
καθηµερινή τους παρουσία όπως είναι ο Χηµικός Μηχανικός, ο προϊστάµενος του ΧΥΤΑ κ.λ,π. 
επιστηµονικό προσωπικό. 
Επιπλέον το απαιτούµενο προσωπικό (δηλ. προϊστάµενο του ΧΥΤΑ, φύλακες ζυγιστές, 
κουµανταδόρους, τεχνίτες - συντηρητές, χειριστές βαρέως µηχανηµάτων, 2 υπεύθυνους εργάτες και 1 
εργάτη γενικών καθηκόντων) θα το προσλάβει εφόσον αναλάβει την παροχή υπηρεσιών, γεγονός που 
είναι αντίθετο µε τους ρητούς όρους των τευχών δηµοπράτησης. 
Σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, άρθρο 20.1.Γ θα πρέπει το τόσο ο Χηµικός  µηχανικός όσο και ο    
µηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος µηχανικός να έχουν τουλάχιστον 3ετη εµπειρία σε κατασκευή και 
λειτουργία ΧΥΤΑ η Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων. 
Από τις προσκοµιζόµενες βεβαιώσεις εµπειρίας δεν προκύπτει η ζητούµενη εµπειρία των βασικών 
στελεχών που παρουσιάζονται στο οργανόγραµµα, οι δε Ταβουλάρης, Λίτας και Γραµµατικού δεν 
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έχουν προσκοµίσει καµία βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του έργου, που έχουν τεθεί επί ποινή 
αποκλεισµού, αλλά απλές βεβαιώσεις τη εταιρείας - µέλους της διαγωνιζόµενης ENVIROPLAN Α.Ε. 
Γενικά η εµπειρία του προσωπικού κρίνεται ανεπαρκέστατη και θα έπρεπε ήδη να έχει αποκλειστεί από 
τον διαγωνισµό. 
Επιπροσθέτως δεν έχουν προσκοµιστεί οι απαιτούµενες άδειες (άρθρο 21.2β) για τους χειριστές και 
οδηγούς µηχανηµάτων. 
Επίσης δεν υπάρχουν Υ.∆ αποδοχής σύµφωνα µε τα ζητούµενα στο άρθρο 23.2.5 για τους Μπέλιο και 
Κοιµτσίδη 
Εποµένως, η κοινοπραξία έπρεπε να βαθµολογηθεί στο κριτήριο Κ5 µε βαθµό Β5 κατά µέγιστο 60 και 
να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού 
4. Κριτήριο Κ.6 Τεχνική πρόταση έργων βελτιώσεων λειτουργικότητας και µεγιστοποίηση της 
διαθεσιµότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 
Η πρόταση της κοινοπραξίας έχει τα ακόλουθα προβλήµατα:  
Α. Ως προς το νέο φρεάτιο συγκέντρωσης και άντλησης. 
Στο γειτονικό χώρο του υφιστάµενου φρεατίου συλλογής έχουν ήδη αποτεθεί απορρίµµατα. Εποµένως 
θα πρέπει να γίνει εκσκαφή των ήδη διαστρωθέντων απορριµµάτων και επανατοποθέτηση τους σε 
άλλα σηµείο της λεκάνης. Με αυτό τον χειρισµό υπάρχει εξαιρετικά µεγάλος κίνδυνος να προκληθούν 
σοβαρές ζηµιές στις στρώσεις στεγάνωσης και στην ευστάθεια του διαµορφωµένου απορριµµατικού 
ανάγλυφου. Επίσης δηµιουργείται τοπικά λίµνη στραγγισµάτων (αφού όπως περιγράφει όλα τα 
στραγγίσµατα µε τη βαρύτητα θα µαζεύονται περιφερειακά του φρεατίου) µε κίνδυνο τα υπερκείµενα 
απορρίµµατα να είναι ασταθή. Η αντλία που θα τοποθετηθεί επιβαρύνει µε λειτουργικό κόστος την 
εγκατάσταση και δεν έχει διαπιστωθεί από την Κ/ξία, σε περίπτωση που τελικά τοποθετηθεί εάν 
υπάρχει εφεδρεία στον υφιστάµενο πίνακα ή θα απαιτηθεί νέος. Λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές 
συνθήκες λειτουργίας το υφιστάµενο δίκτυο συλλογής στραγγισµάτων και το σύστηµα άντλησης 
επαρκεί στην αποσυµφόρηση της λεκάνης από τα παραγόµενα στραγγίσµατα και δεν απαιτείται 
αύξηση της παροχής της αντλίας 
Β. Ως προς την προσθήκη τριτοβάθµιου σταδίου στην ΕΕΣ 
Το προτεινόµενο σύστηµα παρότι αφαιρεί σε σηµαντικό ποσοστό το σκληρό COD και τις 
αλογονοµένες χηµικές ενώσεις ΑΟΧ δεν µπορεί να αφαιρέσει τα µέταλλα την αµµωνία και άλλες 
µορφές αζώτου. Είναι πανάκριβη διεργασία, µιας και ο άνθρακας υφίσταται συνεχή κορεσµό οπότε 
απαιτεί συνεχή αναγέννηση του ή αντικατάσταση του, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το σηµαντικά το 
κόστος λειτουργίας. Ως µέθοδος χρησιµοποιείται επικουρικά σε πολύ µικρές µονάδες. 
Εποµένως, η κοινοπραξία έπρεπε να βαθµολογηθεί στο κριτήριο Κ6 µε βαθµό Β6 κατά µέγιστο 60 και 
να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού 
5. Κριτήριο Κ7 Εµπειρία σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών σε λειτουργία ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ . Η 
δυναµικότητα του επικαλούµενου έργου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 60.000 τον./ έτος. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.6 του φακέλου τεχνικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων έργων ή 
υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία (2007-2011), µε αναφορά στο ποσό, στην 
ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη, συνοδευόµενη από 
πιστοποιητικά του εργοδότη - δηµόσιου φορέα, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και 
αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης. Ο κατάλογος των περαιωµένων αντίστοιχων έργων θα πρέπει 
να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και αντίστοιχων έργων. 
Κοινοπραξία προσκόµισε Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας µέλους «Θ.Γ. 
ΛΩΛΟΣ - Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε» για την παροχή εκ µέρους της τελευταίας παρόµοιων υπηρεσιών 
κατά την τελευταία πενταετία (2007-2011) και συγκεκριµένα την εκτέλεση εργασιών για την 
υγειονοµική ταφή απορριµµάτων και για την υποστήριξη λοιπών δραστηριοτήτων του Ε∆ΣΚΝΑ, στην 
περιγραφή δεν των παρεχόµενων υπηρεσιών αναγράφεται η προώθηση, διάστρωση και συµπίεση των 
οικιακών απορριµµάτων και προώθηση ογκωδών αντικειµένων και λοιπών αποδεκτών αποβλήτων στο 
ΧΥΤΑ, επικάλυψη µε αδρανή υλικά των διατιθέµενων αποβλήτων, εκτέλεση χωµατουργικών 
εργασιών, διαµόρφωση εσωτερική οδοποιίας του ΧΥΤΑ και της αποµάκρυνσης λάσπης, συλλογή 
πιθανών διασπαρµένων απορριµµάτων εντός του χώρους της ΟΕ∆Α, συµπίεση απορριµµάτων και 
διάστρωση αδρανών υλικών, διαβροχή επιφανειών µε σκοπό τον περιορισµό της σκόνης. 
Προσκοµίζεται δε σχετικά και η από 2-10-2012 βεβαίωση εµπειρίας του εργοδότη, ήτοι του Ε∆ΣΚΝΑ 
µε την οποία βεβαιώνεται το ως άνω περιγραφές αντικείµενο των υπηρεσιών της από την Κοινοπραξία 
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στην οποία η εταιρεία «Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ - Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε» συµµετείχε κατά ποσοστό 50%, η 
ετήσια δυναµικότητα του ΧΥΤΑ, η αξία και η διάρκεια της εν λόγω σύµβασης. 
Εν τούτοις, η ανωτέρω βεβαίωση και αντίστοιχα το αντικείµενο της σύµβασης στην οποία αυτή 
αναφέρεται, ουδόλως πληροί τα ζητούµενα των τευχών. Η εν λόγω σύµβαση αφορά µόνο εργασίες 
εξαντλούµενες αποκλειστικά στην Υγειονοµική Ταφή των Απορριµµάτων του ΧΥΤΑ Φυλής. Η 
πληρωµή µάλιστα του αναδόχου γίνεται στη βάση ωρών απασχόλησης µηχανηµάτων προώθησης, 
φόρτωσης, συµπίεσης και µεταφοράς απορριµµάτων και υλικού επικάλυψης τους καθώς και πληρωµής 
των ωρών απασχόλησης των χειριστών των µηχανηµάτων αυτών. Από τα ανωτέρω καθίσταται 
πρόδηλο ότι δεν πρόκειται για Σύµβαση «ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Λειτουργίας ΧΥΤΑ η ΧΥΤΥ» 
όπως ρητώς απαιτείται, καθόσον ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Λειτουργίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι σε κάθε 
περίπτωση υπηρεσίες αντίστοιχες µε τις ζητούµενες στον παρόντα ∆ιαγωνισµό και συγκεκριµένα 
υπηρεσίες οι οποίες πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαµβάνουν όλο το πλέγµα των δραστηριοτήτων - 
εργασιών πού αναφέρονται στο τεύχος µε τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του παρόντος ∆ιαγωνισµού 
και συγκεκριµένα: 
i. τον έλεγχο των εισερχοµένων φορτίων 
ii. τη ζύγιση των απορριµµατοφόρων 
iii. τη δειγµατοληψία απορριµµάτων 
iv. τις εργασίες υγειονοµικής ταφής 
ν. την συντήρηση των έργων-εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ 
vi. την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του ΧΥΤΑ µέσω της τήρησης κατάλληλου 
προγράµµατος παρακολούθησης και ελέγχου 
vii. τον έλεγχο των υπογείων υδάτων-διαρροή στραγγισµάτων 
viii. τον έλεγχο επιφανειακών υδάτων-διενέργεια κατάλληλων δειγµατοληψιών, ελέγχων και 
αναλύσεων 
ix. τον εσωτερικό έλεγχο (µετεωρολογικά στοιχεία, καθιζήσεις) 
χ. τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 
xi. την συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 
xii. την επανακυκλοφορία των επεξεργασµένων στραγγισµάτων 
xiii.  την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού 
xiv. την κατασκευή των κατακόρυφων φρεατίων βιοαερίου και 
xv. την συνολική διαχείριση του παραγοµένου βιοαερίου. 
Εποµένως, η κοινοπραξία έπρεπε να βαθµολογηθεί στο κριτήριο Κ7 µε βαθµό Β7 κατά µέγιστο 60 και 
να αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού. 
Ως εκ τούτου, απ' όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι καίτοι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διαγωνιζόµενης 
Κοινοπραξίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-
Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. παρουσιάζει σοβαρότατες πληµµέλειες και δεν πληροί πολλά από τα 
κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί από τη ∆ιακήρυξη επί ποινή αποκλεισµού και εποµένως η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού όφειλε να αποκλείσει την εν λόγω διαγωνιζόµενη, εν τούτοις έκρινε παντελώς αυθαίρετα 
και αναιτιολόγητα, ενεργώντας καθ' υπέρβαση των αρµοδιοτήτων της και κατά παράβαση των όρων 
της ∆ιακήρυξης, αλλά και της διέπουσας το διαγωνισµό νοµοθεσίας, µε το προσβαλλόµενο Πρακτικό II 
ότι η υποβληθείσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ της ως άνω διαγωνιζόµενης αφενός πληροί τους όρους της 
∆ιακήρυξης, αφετέρου βαθµολόγησε αυτή µε βαθµό 96,82. Επισηµαίνεται δε σύµφωνα µε όσα 
αναφέρουµε και ανωτέρω υπό Ι.Β. της παρούσας ότι κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, η ∆ιακήρυξη αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία δεσµεύει τόσο τους 
διαγωνιζόµενους όσο και τις αναθέτουσες αρχές. Εποµένως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καµία διακριτική 
ευχέρεια έχει περί εφαρµογής ή µη των όρων της ∆ιακήρυξης που έχουν ρητά και σαφώς τεθεί επί 
ποινή αποκλεισµού, οφείλει δε εφόσον δεν πληρούνται αυτοί από τον εκάστοτε διαγωνιζόµενο να 
αποκλείει αυτόν. Εξάλλου όπως προκύπτει και από όλο το κείµενο του προσβαλλόµενου Πρακτικού II, 
σε κανένα σηµείο αυτού και για κανένα κριτήριο δεν υπάρχει η παραµικρή µνεία που να αιτιολογεί την 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και των δύο διαγωνιζόµενων 
Κοινοπραξιών στην οποία κατέληξε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατά παράβαση της αρχής της 
διαφάνειας που διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία και της ίσης µεταχείρισης των ∆ιαγωνιζοµένων. 
Προς τούτο δε συνηγορεί και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προσβαλλόµενη υπ' αρ. 
17/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό II της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, τρία από τα µέλη αυτής µειοψήφησαν, τα δύο δε εξ 
αυτών, όπως ρητά αναφέρεται, λόγω του ότι είχαν διατυπώσει εξ αρχής επιφυλάξεις για το µέρος της 
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∆ιακήρυξης που αφορά στη βαθµολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων βάσει των σχετικών µαθηµατικών τύπων και στον τελικό προσδιορισµό της πλέον 
συµφέρουσας προσφοράς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, επιφυλάξεις που διατηρούν και κατά 
τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλοµένης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής καθόσον δεν έχουν 
διευκρινιστεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Επειδή, µε την ικανοποίηση του αιτήµατος µας δεν πλήττεται το δηµόσιο συµφέρον αλλά αντιθέτως 
εξυπηρετείται, αφού διασφαλίζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης, η διαφάνεια των διαδικασιών, ο 
ελεύθερος ανταγωνισµός και κατά συνέπεια το ίδιο το δηµόσιο συµφέρον µε την ανάδειξη αναδόχου 
ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονοµική ανάληψη του έργου. Επειδή η παρούσα προσφυγή είναι 
νόµιµη, βάσιµη και αληθής. . …….». 

13. Το από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 
118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την από 01-07-2013 προδικαστική 
προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.», (διαβιβάσθηκε µε το µε αριθµ. 
πρωτ. 67781/5480/12-07-2013 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας / 
∆/νση Οικονοµικού της Π.Η., συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 67794/2538/12-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07), η οποία στην ίδια συνεδρίαση εξέτασε 
και την από 05-07-2013 προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε.», « ….. οµόφωνα εισηγείται ̟ρος την αρµόδια Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή την α̟όρριψη 
όλων των αιτιάσεων ̟ου αναφέρονται στις α̟ό 1-7-2013 και α̟ό 5-7-2013 Ενστάσεις – 
Ενδικοφανείς Προσφυγές Ν. 3886/2010 …». 

14. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και την 
απόρριψη της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/832/15-07-2013) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 01-07-2013 προδικαστική προσφυγή του 
άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – En.Act. Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την 
υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για 
διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, 
προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 
144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από 
ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της 
σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή του Ν. 3886/2010, η συµµετέχουσα στον ανωτέρω 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, Κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ. 12), ζητά: «….Να γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή µας. 2. Να αποκλεισθεί 
από το ∆ιαγωνισµό η ∆ιαγωνιζόµενη Κοινοπραξία µε την επωνυµία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΊΈΧΝ1ΚΙΗ Α.Ε.- Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 3. Να 
τροποποιηθεί η προσβαλλόµενη, µε την παρούσα, Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου κατά το µέρος που εγκρίνει το Πρακτικό 11/23-05-2013 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού κατά το µέρος που κάνει αποδεκτή τη συµµετοχή της 
διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.- Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και µε συνολική βαθµολογία 96,82, έτσι ώστε 
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να αποκλεισθεί από το ∆ιαγωνισµό η ως άνω Κοινοπραξία σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 
στην παρούσα Προδικαστική Προσφυγή µας. 4. Να ανασταλεί κάθε περαιτέρω εξέλιξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας έως την λήψη οριστικής απόφασης επί της παρούσας προδικαστικής προσφυγής 
και την αποδοχή αυτής. ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, σύµφωνα µε το από 08-07-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (η οποία στην ίδια συνεδρίαση εξέτασε και την από 05-07-2013 
προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.») και για τους ορθούς και βάσιµους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, το κείµενο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
(άρθρου 38 Π.∆. 118/07) 

Στα Ιωάννινα την 8-7-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, στο γραφείο 237 της Περιφέρειας 
Η̟είρου συνήλθε η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07).  

Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκαν οι: 

α) Γαρδίκος ∆ηµήτριος, εκτελών χρέη ̟ροέδρου 

β) Βαγενάς Ευάγγελος, τακτικό µέλος 

γ) Μ̟ρίκος Αθανάσιος, τακτικό µέλος 

δ) Γκατζές ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 

ε) Κατηρτζίδη Ανθούλα, τακτικό µέλος 

Χρέη εισηγητή εκτέλεσε η Μαυριά Αλεξάνδρα. 

Σκο̟ός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της 
Κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία «Κοινο̟ραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. 
Ε.Π.Ε. και των κατ’ ιδίαν µελών αυτής, ήτοι: 

- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» 

- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» 

- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «EN.ACT. E.Π.Ε.» 
κατά: 

α) της υ̟’ αρ. 17/638/11-6-2013 Α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Η̟είρου, µε το ο̟οίο εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την υλο̟οίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Α̟ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Η̟είρου 

β) του Πρακτικού ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών ̟ροσφορών) της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την υλο̟οίηση του έργου της Λειτουργίας του 
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Α̟ορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Η̟είρου και  

γ) κάθε άλλης συναφούς ̟ρογενέστερης ή µεταγενέστερης ̟ράξης ή ̟αράλειψης. 

  Η ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε την υ̟οβληθείσα ̟ροδικαστική 
̟ροσφυγή και δια̟ίστωσε το εµ̟ρόθεσµο της κατάθεσης ̟ροέβη στην εξέταση του 
̟εριεχοµένου της ένστασης και δια̟ίστωσε ότι: 
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Α) Όσον αφορά το κριτήριο Κ2 η κοινο̟ραξία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» – 
«ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» – «Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» έχει ̟άρει 
̟ληροφορίες για το υψόµετρο ̟υθµένα α̟ό την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Η̟είρου – Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος.  

Σχετικά µε τη µη ̟ροσκόµιση α) του σχεδίου σταδιακής ανά̟τυξης δικτύου του βιοαερίου για 
τη ̟αθητική εκτόνωσή του, β) των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, σχέδιο ανακυκλοφορίας των 
ε̟εξεργασµένων στραγγισµάτων στις διάφορές ̟εριοχές του κυττάρου για την ε̟ίτευξη του 
βέλτιστου ̟οσοστού υγρασίας και γ) τη µη αναφορά µέτρων ̟ου θα ληφθούν σε ̟ερί̟τωση 
̟ου θα εντο̟ιστεί διαρροή στραγγισµάτων, αυτά ̟αρουσιάζονται αναλυτικά στη µελέτη της 
κοινο̟ραξίας. 

Β) Όσον αφορά το κριτήριο Κ3 η κοινο̟ραξία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» – 
«ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» – «Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» ̟αρουσιάζει 
αναλυτικά το ̟ρόγραµµα ̟εριβαλλοντικής ̟αρακολούθησης, τις ̟αραµέτρους ̟ου θα ̟ρέ̟ει 
να ̟αρακολουθεί ο ανάδοχος καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρούνται, 
ό̟ως και τη δηµιουργία βάσεως δεδοµένων. 

Γ) Όσον αφορά το κριτήριο Κ5 αναφέρεται στην φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και όχι στην φάση αξιολόγησης της τεχνικής ̟ροσφοράς.  

∆) Όσον αφορά το κριτήριο Κ6 η κοινο̟ραξία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» – 
«ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» – «Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» ̟αρουσιάζει την 
κατασκευή ενός νέου φρεατίου συγκέντρωσης και άντλησης των στραγγισµάτων. Α̟ό την 
ανάλυση ̟ου γίνεται στην ̟αρούσα µελέτη δεν ̟ροκύ̟τει ο κίνδυνος ̟ρόκλησης ζηµιών στις 
στρώσεις στεγάνωσης και στην ευστάθεια του διαµορφωµένου α̟ορριµµατικού ανάγλυφου. 
Ε̟ίσης τα στραγγίσµατα µέσω της βαρύτητας θα οδηγούνται στο φρεάτιο συγκέντρωσης και 
δεν θα µαζεύονται ̟εριφερειακά του φρεατίου. Όσον αφορά στην αντλία, η κοινο̟ραξία, στη 
µελέτη ̟ου κατέθεσε, ̟ιστεύει ότι θα ̟ρέ̟ει να το̟οθετηθεί για να βοηθήσει στην όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη άντληση των στραγγισµάτων. Ως ̟ρος την ̟ροσθήκη τριτοβάθµιου 
σταδίου στην Εγκατάσταση Ε̟εξεργασίας Στραγγισµάτων (Ε.Ε.Σ.), θα χρησιµο̟οιηθούν 
φίλτρα ενεργού άνθρακα µετά τον βιολογικό καθαρισµό, ως τριτοβάθµια ε̟εξεργασία για την 
ε̟ι̟λέον µείωση των ρυ̟αντικών φορτίων των α̟ορριµµάτων.  

Ε) Όσον αφορά το κριτήριο Κ7 αναφέρεται στην δυναµικότητα του ε̟ικαλούµενου έργου, η 
ο̟οία ̟ρέ̟ει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60.000 τόνους ανά έτος και έχει α̟αντηθεί µε το 
α̟ό 2-4-2013 ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07), σε 
α̟άντηση της α̟ό 26-3-2013 Προδικαστικής Προσφυγής της κοινο̟ραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.. 

Ε̟ίσης στην Ε̟ιτρο̟ή συζητήθηκε, εκτός ηµερησίας διάταξης, η ̟ροσφυγή της 
κοινο̟ραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» – «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» – «Θ.Γ. 
ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και των κατ’ ιδίαν µελών αυτής, ήτοι: 

- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»  
- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  
- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» 

κατά: 

α) της υ̟’ αρ. 17/638/11-6-2013 Α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί α̟οδοχής και 
εγκρισης του α̟οτελέσµατος ελέγχου/αξιολόγησης των τεχνικών Προσφορών για το 
διαγωνισµό του έργου «Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Α̟ορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Η̟είρου» 

β) του α̟ό 23-05-2013 Πρακτικού ΙΙ της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το ανωτέρω 
έργο  και  

γ) κάθε άλλης συναφούς ρητής ή σιω̟ηρής ̟ράξης ή ̟αράλειψης. 
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Η ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε την υ̟οβληθείσα ̟ροδικαστική 
̟ροσφυγή και δια̟ίστωσε το εµ̟ρόθεσµο της κατάθεσης ̟ροέβη στην εξέταση του 
̟εριεχοµένου της ένστασης. Κρίνει ότι οι ̟ροβαλλόµενοι ισχυρισµοί της για την βαθµολογία 
των κριτηρίων της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – 
En.Act. Ε.Π.Ε. α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, είναι αναιτιολόγητοι, ατεκµηρίωτοι, ̟αντελώς 
αόριστοι και κατά συνέ̟εια ανε̟ίδεκτοι εκτιµήσεως, καθόσον ̟ροτείνουν να βαθµολογηθεί 
σε ορισµένα κριτήρια µε µικρότερο βαθµό χωρίς αιτιολογία. 

 Μετά τα ̟αρα̟άνω η Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα εισηγείται ̟ρος την αρµόδια Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή την α̟όρριψη όλων των αιτιάσεων ̟ου αναφέρονται στις α̟ό 1-7-2013 και α̟ό 5-7-
2013 Ενστάσεις – Ενδικοφανείς Προσφυγές Ν. 3886/2010. 

 Το ̟αρόν αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε α̟ό όλα τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής 
υ̟ογράφεται ως ακολούθως: 

            Ο Πρόεδρος                                                                Τα µέλη  
 
         Γαρδίκος ∆ηµήτριος                                            Βαγενάς Ευάγγελος 

                                                                                         Μ̟ρίκος Αθανάσιος 

                                                                                         Γκατζές ∆ηµήτριος 

                                                                                         Κατηρτζίδη Ανθούλα 
…………………………………………………………………………………………. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, 
παραπέµποντας στις απόψεις που είχαν διατυπώσει στις σχετικές αριθµ. 28/1128/01-10-
2012, 8/200/04-03-2013 και 17/638/11-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
αφορούσαν στις επιφυλάξεις τους για το µέρος του σχεδίου της διακήρυξης που αφορά στη 
βαθµολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων και στη 
διευκρίνιση των σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
28/1128/01-10-2012, 8/200/04-03-2013, 12/365/09-04-2013, 12/366/09-04-2013 και  
17/638/11-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, διατηρώντας τη συνολική θέση 
του για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε σχετικές 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και επιπλέον 
κατέθεσε την πρότασή του, το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί από τον ίδιο τον 
Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και να µην διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Απόφαση επί της από 05-07-2013 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 
17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα και του Ν. 3886/2010. 
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6. Την αριθµ. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου (ΣΤ΄ 
∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 86748/6450/28-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού.  

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

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

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

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

11. Την αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
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∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, στον 
ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 
κοινοπραξιών, και µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
= 96,82 και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. 

12. Την από 05-07-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της 
Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» (αντίγραφο συνηµµένο στο  
κατωτέρω, αριθµ. πρωτ. 67781/5480/12-07-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Π.Η. συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 67794/2538/12-07-2013 στον φάκελο 
9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος και κατά 
κάθε άλλης συναφούς, ρητής ή σιωπηρής πράξης ή παράλειψης. Η ως άνω προσφυγή, η οποία 
παρελήφθη την 05-07-2013 από τη ∆/νση Οικονοµικού της Π.Η. και έλαβε αριθµ. πρωτ. 
65243/5269/05-07-2013, διαβιβάσθηκε αυθηµερόν στην Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/207 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την παροχή γνωµοδότησης. 

Με την ως άνω, από 05-07-2013 προδικαστική προσφυγή, η ∆ιαγωνιζόµενη Κοινοπραξία 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά: «…. 
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή µας. Να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα η προσβαλλόµενη 
απόφαση µε την αναβαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, µε αποκλεισµό της προσφοράς του 
∆2 στο κριτήριο 3°, και σε κάθε περίπτωση µε µείωση της βαθµολογίας του ∆2, και µε αύξηση της 
βαθµολογικής διαφοράς υπέρ µας, ώστε η προσφορά µας να κατατάσσεται πάλι πρώτη, και µε 
διαφορά τουλάχιστον 8,29 µονάδων. Να διαταχθούν τα νόµιµα.». 

Ειδικότερα στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της ∆ιαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

« ……2. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Ακολούθως, στο κεφάλαιο 2.4. της παρούσας, τεκµηριώνεται περίτρανα, ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος 2 
παραβιάζει σαφώς τις τεχνικές προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού, αφού η προσφορά του δεν 
περιλαµβάνει κάτι, που σαφώς ζητείται. 
Ειδικότερα, δεν γίνεται καµία αναφορά στον εξοπλισµό δειγµατοληψίας και µετρήσεων που θα 
χρησιµοποιηθεί κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου, κατά σαφή παράβαση της 
παραγράφου 3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπου ορίζεται ότι (σ.σ.: η υπογράµµιση δική µας) «Στο 
πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: τις µετρούµενες παραµέτρους για κάθε φαινόµενο υπό παρακολούθηση, τη 
συχνότητα των µετρήσεων, τις µεθόδους δειγµατοληψίας και µετρήσεων και τον εξοπλισµό 
δειγµατοληψίας και µέτρησης» 
Αυτή και µόνο ή έλλειψη, ως σαφής παραβίαση των Τεχνικών Προδιαγραφών, µε βάση τα 
προαναφερθέντα περί της αρχής της τυπικότητας της διαδικασίας, αποτελεί έλλειψη µη δυνάµενη να 
αξιολογηθεί, και έπρεπε να επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς του ∆2, µε βαθµολόγηση του σε αυτό 
το κριτήριο κάτω από το κατώτερο αποδεκτό όριο (<60). 
Βέβαια, η ανωτέρω έλλειψη, δεν συνιστά µόνο έλλειψη από τυπικής απόψεως (παραβίαση πληρότητας 
προσφοράς σε σχέση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών), αλλά ταυτόχρονα 
συνιστά ουσιαστική έλλειψη σε ουσιώδη παράµετρο της προσφοράς. 
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Mε βάση όλα τα προαναφερθέντα, η προσφορά του ∆2 θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αποκλειστεί 
µέσω της αξιολόγησης της στο κριτήριο 3°. 
3.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ! ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Από το σύνολο του πρακτικού του Ε.∆. προκύπτει η σαφής υπεροχή της προσφοράς µας έναντι αυτής 
του ∆ιαγωνιζόµενου 2, αφού η προσφορά µας υπερέχει βαθµολογικά σε όλα τα επιµέρους κριτήρια 
αξιολόγησης και στο σύνολο. 
Επί της ουσίας, αφού µελετήσαµε σε βάθος την τεχνική προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου 2, προκύπτει 
ότι η τεθείσα βαθµολογία αδικεί κατά πολύ την προσφορά µας, και αυτό, διότι παρόλο που η προσφορά 
µας κατατάσσεται πρώτη, ωστόσο η διαφορά της βαθµολογίας µεταξύ αυτής και της προσφοράς του 
∆ιαγωνιζόµενου 2 θα έπρεπε να ήταν πολύ µεγαλύτερη. 
Επειδή σε µία συγκριτική αξιολόγηση, το σηµαντικό δεν είναι οι απόλυτες βαθµολογίες αλλά οι 
βαθµολογικές διαφορές µεταξύ των διαγωνιζόµενων, για λόγους απλότητας στη συνέχεια θα 
θεωρήσουµε ως ορθή τη βαθµολογία που έχει τεθεί στην προσφορά µας και θα ετεροπροσδιορίσουµε 
την κατά τη γνώµη µας δέουσα βαθµολογία του ∆2. 
Ειδικότερα, λοιπόν, από τη συγκριτική θεώρηση των δύο Τεχνικών Προσφορών προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ    1°    ΤΕΧΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:     ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ     ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου του έργου, 
όπως προκύπτει από την Τεχνική Προσφορά, και συγκεκριµένα: 
• ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων του έργου, 
• ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν 

προβληµάτων και 
• ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται για την αντιµετώπιση των 

τυχόν προβληµάτων. 
Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 96,67 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 92,67, δηλαδή η βαθµολογική διαφορά µας είναι 4 µονάδες. 
Όµως, στην τεχνική προσφορά του ∆2 γίνεται µία πολύ γενική προσέγγιση της περιγραφής του 
αντικειµένου του έργου µε γενικές αναφορές σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΑ, που θα 
µπορούσε να αφορούν σχεδόν κάθε παρόµοιο έργο στον κόσµο. 
Αντίθετα, η προσφορά µας περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή του 
αντικειµένου του έργου, και η περιγραφή αυτή είναι αυστηρά εξειδικευµένη στο συγκεκριµένο έργο µε 
αποτέλεσµα να αποδεικνύει µε άριστο τρόπο την κάλυψη των απαιτήσεων του συγκεκριµένου έργου 
ΧΥΤΑ. Η προσφορά µας περιλαµβάνει µία πραγµατικά υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών 
τεκµηρίωση, σύµφωνη µε τις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισµού. 
Με βάση τα προαναφερθέντα, θεωρώντας ως ορθή τη βαθµολόγηση της προσφοράς µας µε 96,67 
ενιστάµεθα ως προς τη βαθµολόγηση του ∆2 για το 1° κριτήριο και κρίνουµε ως δίκαιη την 
βαθµολόγηση του τουλάχιστον µε διαφορά 10 µονάδων, ήτοι µε 86,67 αντί του 92,67, που έχει ήδη 
βαθµολογηθεί, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται και βαθµολογικά η ουσιαστική διαφορά που υπάρχει 
µεταξύ των προσφορών. 
3.3.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ     2°     ΤΕΧΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:     ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 96,00 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχθηκε δεύτερη και έλαβε 95,67, δηλαδή οι προσφορές κρίθηκαν περίπου ισάξιες και η διαφορά 
υπέρ µας είναι µόλις 0,33 µονάδες. 
Όµως. στην Τεχνική Προσφορά του ∆2 περιγράφεται πολύ συνοπτικά ο τρόπος πλήρωσης του 
κυττάρου και παρουσιάζεται σχέδιο κλιµάκωσης διάθεσης µε µονάδα χρόνου το τρίµηνο Επίσης δεν 
τεκµηριώνεται επαρκώς και είναι πολύ ασαφής ο προσδιορισµός της υπολειπόµενης χωρητικότητας του 
κυττάρου. 
Αντιθέτως στη δική µας προσφορά περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος πλήρωσης του κυττάρου του 
ΧΥΤΑ µε βάση τις διαστάσεις των ηµερήσιων κελιών, τις εισερχόµενες ποσότητες στο σύνολο του 
κάθε µήνα και τη µορφολογία του κυττάρου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται σχέδιο κλιµάκωσης της 
διάθεσης των απορριµµάτων µε µονάδα χρόνου το µήνα Εποµένως µε βάση τους υπολογισµούς και τα 
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σχέδια τεκµηριώνεται πλήρως ο όγκος των απορριµµάτων στο τέλος του κάθε έτους λειτουργίας, και η 
υπολειπόµενη χωρητικότητα του κυττάρου. 
Με βάση όλα τα ανωτέρω, αλλά και από το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς του ∆2 
που αφορούν το συγκεκριµένο κριτήριο, η τεχνική προσφορά του υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε την 
δική µας προσφορά και θα έπρεπε να βαθµολογηθεί τουλάχιστον µε διαφορά 8 µονάδων, δηλαδή το 
πολύ µε 88 αντί 95,67, όπως έχει ήδη βαθµολογηθεί. 
3.4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3° ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 97,67 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 91,67, δηλαδή εδώ η υπεροχή της προσφοράς µας αποτυπώνεται 
επαρκέστερα, µε διαφορά 6 µονάδων. Όµως, ακόµη και αυτή η φαινοµενικά αυξηµένη διαφορά, 
υπολείπεται της σηµαντικότατης υπεροχής της προσφοράς µας. 
Ειδικότερα, στην τεχνική προσφορά του ∆2 το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά µε γενικές αναφορές και παρατίθενται γενικές και τυποποιηµένες 
προδιαγραφές. 
Όπως έχει προαναφερθεί, πέραν όλων των άλλων, δεν γίνεται καµία αναφορά στον εξοπλισµό 
δειγµατοληψίας και µετρήσεων που θα χρησιµοποιηθεί κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση του 
έργου, κατά σαφή παράβαση της παραγράφου 3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπου ορίζεται ότι 
(σ.σ.: η υπογράµµιοη δική µας) «Στο πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ο 
Ανάδοχος Θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: τις µετρούµενες παραµέτρους για κάθε 
φαινόµενο υπό παρακολούθηση, τη συχνότητα των µετρήσεων, τις µεθόδους δειγµατοληψίας και 
µετρήσεων και τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας και ρέτρησης». 
Αυτή και µόνο η έλλειψη, ως σαφής παραβίαση των Τεχνικών Προδιαγραφών, µε βάση την αρχή της 
τυπικότητας της διαδικασίας αλλά και ουσιαστικά, αποτελεί έλλειψη µη δυνάµενη να αξιολογηθεί, και 
έπρεπε να έχει επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς του ∆2, µε βαθµολόγηση του σε αυτό το κριτήριο 
κάτω από το κατώτερο αποδεκτό όριο (<60). Η συγκεκριµένη έλλειψη, δεν συνιστά µόνο έλλειψη από 
τυπικής απόψεως (παραβίαση πληρότητας προσφοράς σε σχέση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών), αλλά ταυτόχρονα συνιστά ουσιαστική έλλειψη σε ουσιώδη παράµετρο της 
προσφοράς. 
Αντιθέτως η δική µας προσφορά παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραµµα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, όπου για κάθε έλεγχο που θα διενεργείται περιγράφονται: 
� Τα σηµεία δειγµατοληψίας 
� Η συχνότητα µετρήσεων 
� Η µέθοδος δειγµατοληψίας και µετρήσεων 
� • Ο εξοπλισµός δειγµατοληψίας και µετρήσεων 
� Η βάση δεδοµένων για την καταγραφή των αποτελεσµάτων του περιβαλλοντικού ελέγχου 
Με βάση τα προαναφερθέντα ενιστάµεθα ως προς τη βαθµολόγηση του ∆2 για το 3° κριτήριο και 
θεωρούµε κατ’ αρχάς, όπως προαναφέρθηκε, ότι η προσφορά του ∆2 στο κριτήριο αυτό θα έπρεπε να 
είχε αποκλειστεί, βαθµολογούµενη µε βαθµό µικρότερο του 60. Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, σε κάθε 
περίπτωση κρίνουµε ως δίκαιη τη βαθµολόγηση του το πολύ µε 82,67 αντί του 91,67, που έχει 
βαθµολογηθεί, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται στοιχειωδώς η υπέρ µας ουσιαστικότατη διαφορά που 
υπάρχει µεταξύ των δύο προσφορών. 
3.5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4° ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 

Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 97,00 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 91,33. 
Κρίνουµε ορθή τη κρίση της Επιτροπής στο κριτήριο αυτό, και δεν ενιστάµεθα για τη βαθµολογία του 
εν λόγω κριτηρίου. 
3.6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5° ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 97,67 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 94,33, δηλαδή η βαθµολογική µας διαφορά είναι 3,34 µονάδες. 
Ως προς αυτό, πέραν της επισήµανσης περί της γενικότερης υπεροχής της προσφοράς µας και στο 
συγκεκριµένο κριτήριο, επισηµαίνουµε ιδιαίτερα ότι στην προσφορά του ∆2 δεν ορίζεται ποιος θα είναι 
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ο οδηγός του φορτηγού, ούτε προφανώς προσκοµίζεται η αντίστοιχη άδεια αυτού (αφού δεν δηλώνεται 
καν ο ίδιος). Αυτό όµως παραβιάζει ευθέως ρητή απαίτηση της προκήρυξης (άρθρο 20.1.Γ και άρθρο 
21.2). Ως εκ τούτου η προσφορά του ∆2 µε βάση την αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί. Παράλληλα µε την τυπική διάσταση του θέµατος, αυτό αφορά και παράβαση σε 
σηµαντική ουσιαστική παράµετρο της προσφοράς. 
Με βάση τα ανωτέρω, ενιστάµεθα κατά της βαθµολογίας του ∆2 στο κριτήριο αυτό, και ζητάµε τον 
αποκλεισµό του µέσω βαθµολόγησης κάτω από το κάτω αποδεκτό όριο (<60). Αν αυτό δεν γίνει 
αποδεκτό, σε κάθε περίπτωση κρίνουµε ως δίκαιη τη βαθµολόγηση του το πολύ µε 90,67, ήτοι µε 
διαφορά τουλάχιστον 7 µονάδων από την προσφορά µας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται ρεαλιστικά η 
υπέρ µας ουσιαστικότατη διαφορά που υπάρχει µεταξύ των δύο προσφορών. 
3.7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6° ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

 ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 96,67 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 95,67, δηλαδή οι προσφορές κρίθηκαν σχεδόν ισάξιες, αφού η υπέρ 
µας διαφορά είναι µόλις 1 µονάδα. Οµως η υπεροχή της προσφοράς µας είναι πολύ µεγαλύτερη. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην τεχνική προσφορά µας για την βελτίωση λειτουργικότητας της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων προτείνεται η τοποθέτηση αντλίας στο φρεάτιο συγκέντρωσης 
παροχής 75m3/h, H=20m, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα µε την υφιστάµενη, µε αποτέλεσµα να µην 
παραµένουν υγρά στη λεκάνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό θα συµβάλλει θετικά και στη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, και στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στην 
ενίσχυση των συνθηκών ευστάθειας του ΧΥΤΑ. Στην προσφορά του ∆2 δεν γίνεται καµία αναφορά σε 
αντίστοιχα έργα. Αυτό και µόνο είναι σηµαντικότατη εκ µέρους µας βελτίωση, που υπερβαίνει 
ποιοτικά κατά πολύ την ποσοτική διαφορά της 1 µονάδας που έχει τεθεί. Περαιτέρω, στην προσφορά 
του ∆2 : 
• ∆εν παρατίθενται αναλυτικοί υγιεινολογικοί υπολογισµοί της προτεινόµενης µονάδας διαχωρισµού 

του ανάµικτου υγρού µε µεµβράνες υπερδιήθησης, προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός 
επεξεργασίας των στραγγισµάτων από την προτεινόµενη µονάδα. 
Σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης µονάδας διαχωρισµού του ανάµικτου 
υγρού µε µεµβράνες υπερδιήθησης, η συνολική προσφερόµενη επιφάνεια διήθησης είναι 60.8 m2 
και η Μέση Ωριαία ροή διηθήµατος είναι 70 L/m2/h. Εποµένως η Μέση Ωριαία ροή διηθήµατος 
προκύπτει : 70 L7m2/h χ 60.8 m2 = 4.256 m3/h. 
Η δυναµικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων όµως είναι 200 m3/d ή 8.33 m3/d για 
24ωρη λειτουργία. 
∆εν αναφέρεται η παροχή απόρριψης της περίσσειας ιλύος από το σύστηµα, προκειµένου να 
ελεγχθεί η επάρκεια της προτεινόµενης µονάδας διαχωρισµού του ανάµικτου υγρού µε µεµβράνες 
υπερδιήθησης. 

• Σύµφωνα µε το παρατιθέµενο διάγραµµα ροής της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων µαζί µε 
τις προτεινόµενες νέες µονάδες (παρ. 1.4) το ανάµικτο υγρό οδηγείται στη νέα µονάδα µεµβρανών 
(M.B.R.) από την έξοδο των υφιστάµενων δεξαµενών βιολογικών βαθµίδων. 
Στην αναλυτική περιγραφή του προσφερόµενου συστήµατος όµως περιγράφεται ένα τελείως 
διαφορετικό σύστηµα. Η προσφερόµενη εγκατάσταση αποτελείται από δύο διακριτά τµήµατα σε 
πλήρη διασύνδεση µεταξύ τους, ήτοι το βιοαντιδραστήρα και το σύστηµα διαχωρισµού και 
ανακυκλοφορίας βιοµάζας. Ο βιοαντιδραστήρας περιγράφεται κατασκευασµένος από σκυρόδεµα 
µε συνολικό ωφέλιµο όγκο 131m3, εφοδιασµένος µε υποβρύχιο αναδευτήρα τύπου προπέλας και 
σύστηµα υποβρύχιας διάχυσης αέρα αποτελούµενο από λοβοειδείς φυσητήρες, δίκτυο µεταφοράς 
αέρα και διάχυτες λεπτής φυσαλίδας. Ο βιοαντιδραστήρας που περιγράφεται προφανώς δεν 
αντιστοιχεί στους υφιστάµενους βιοαντιδραστήρες της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. 

• ∆εν παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου 
συστήµατος αντίστροφης όσµωσης. 

• ∆εν παρατίθενται αναλυτικοί υγιεινολογικοί υπολογισµοί του προτεινόµενου συστήµατος 
αντίστροφης όσµωσης, προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός επεξεργασίας των στραγγισµάτων από 
την προτεινόµενη µονάδα. 

Με όλα τα προαναφερθέντα, ενιστάµεθα ως προς τη βαθµολογία του ∆2 για το 6° κριτήριο, και 
θεωρώντας ως ορθή τη βαθµολόγηση της δικής µας προσφοράς αιτούµαστε την αύξηση της υπέρ µας 
διαφοράς σε τουλάχιστον 7 µονάδες, δηλαδή µέγιστη βαθµολόγηση του ∆2 µε βαθµό 89,67 µονάδες. 
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1.8  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7° ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. Η ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ 60.000 τον. /έτος 

Στο κριτήριο αυτό η προσφορά µας κατατάχθηκε πρώτη και έλαβε 96,67 και η προσφορά του ∆2 
κατατάχτηκε δεύτερη και έλαβε 96,00, δηλαδή οι προσφορές κρίθηκαν περίπου ισάξιες, αφού η 
υπεροχή της προσφοράς µας είναι µόλις 0,67 µονάδες. 
Όµως η βαθµολογία αυτή αδικεί κατά πολύ την προσφοράς µας σε σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα. 
Το σηµαντικότερο στοιχείο, είναι ότι η ελάχιστη εµπειρία που εζητείτο και αξιολογείται στο πλαίσιο 
του παρόντος διαγωνισµού, αφορά τη λειτουργία ΧΥΤΑ ελάχιστης δυναµικότητας 60.000ίη/έτος. 
Η προσφορά του ∆2, περιλαµβάνει ανούσια παράθεση διάφορων συµβάσεων, οι οποίες όµως είτε 
αφορούν ΧΥΤΑ µικρότερης δυναµικότητας είτε άλλα έργα πλην ΧΥΤΑ και τα οποία δεν 
προσµετρώνται και δεν αξιολογούνται. Για όσες συµβάσεις (δύο) φαίνεται να καλύπτονται οι 
απαιτήσεις όσον αφορά το είδος έργου και δυναµικότητας, οι δυναµικότητες είναι IOO.OOOtn/έτος 
(ΧΥΤΑ Πάφου) και 88.000τ.η/έτος (ΧΥΤΑ Λάρνακας - Αµµοχώστου). 
Αντίθετα η δική µας εµπειρία αφορά ΧΥΤΑ δυναµικότητας 2.500.000ίη/έτος (ΧΥΤΑ ∆υτικής 
Αττικής), δηλαδή δυναµικότητας υπερ-εικοσιπενταπλάσια αυτής του ∆2. Για το λόγο αυτό οι 
προσφορές των ∆1 και ∆2 θα έπρεπε να είχαν βαθµολογηθεί µε µεγαλύτερη βαθµολογική διαφορά, 
τουλάχιστον 8 µονάδων, άρα η προσφορά του ∆2 θα έπρεπε να έχει βαθµολογηθεί το πολύ µε 88,67 
µονάδες. . …….». 

13. Το από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 
118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την από 05-07-2013 προδικαστική 
προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία  
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», (διαβιβάσθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 67781/5480/12-07-2013 
έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας / ∆/νση Οικονοµικού της Π.Η., 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 67794/2538/12-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.).  

Στο ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07), η 
οποία στην ίδια συνεδρίαση εξέτασε και την από 01-07-2013 προδικαστική προσφυγή της 
Κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.», όσον αφορά στην 
υπό κρίση προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», αναφέρει επί 
λέξει τα εξής:  

« ….. Ε̟ίσης στην Ε̟ιτρο̟ή συζητήθηκε, εκτός ηµερησίας διάταξης, η ̟ροσφυγή της 
κοινο̟ραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» – «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» – 
«Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και των κατ’ ιδίαν µελών αυτής, ήτοι: 

- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»  
- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  
- Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία «Θ.Γ. ΛΩΛΟΣ – Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» 

κατά: 

α) της υ̟’ αρ. 17/638/11-6-2013 Α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ερί α̟οδοχής 
και εγκρισης του α̟οτελέσµατος ελέγχου/αξιολόγησης των τεχνικών Προσφορών για το 
διαγωνισµό του έργου «Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Α̟ορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Η̟είρου» 

β) του α̟ό 23-05-2013 Πρακτικού ΙΙ της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για το 
ανωτέρω έργο  και  

γ) κάθε άλλης συναφούς ρητής ή σιω̟ηρής ̟ράξης ή ̟αράλειψης. 

Η ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε την υ̟οβληθείσα ̟ροδικαστική 
̟ροσφυγή και δια̟ίστωσε το εµ̟ρόθεσµο της κατάθεσης ̟ροέβη στην εξέταση του 
̟εριεχοµένου της ένστασης. Κρίνει ότι οι ̟ροβαλλόµενοι ισχυρισµοί της για την 
βαθµολογία των κριτηρίων της κοινο̟ραξίας µε την ε̟ωνυµία  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε. α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, είναι αναιτιολόγητοι, 
ατεκµηρίωτοι, ̟αντελώς αόριστοι και κατά συνέ̟εια ανε̟ίδεκτοι εκτιµήσεως, καθόσον 
̟ροτείνουν να βαθµολογηθεί σε ορισµένα κριτήρια µε µικρότερο βαθµό χωρίς αιτιολογία. 

 Μετά τα ̟αρα̟άνω η Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα εισηγείται ̟ρος την αρµόδια Οικονοµική 
Ε̟ιτρο̟ή την α̟όρριψη όλων των αιτιάσεων ̟ου αναφέρονται στις α̟ό 1-7-2013 και α̟ό 
5-7-2013 Ενστάσεις – Ενδικοφανείς Προσφυγές Ν. 3886/2010….». 

14. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και την 
απόρριψη της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/833/15-07-2013) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 05-07-2013 προδικαστική προσφυγή του 
άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του 
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

Με την ως άνω προδικαστική προσφυγή του Ν. 3886/2010, η συµµετέχουσα στον ανωτέρω 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, Κοινοπραξία µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ Χ. – ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε.», και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 12), ζητά: 
«…. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή µας. Να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα η 
προσβαλλόµενη απόφαση µε την αναβαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, µε αποκλεισµό της 
προσφοράς του ∆2 στο κριτήριο 3°, και σε κάθε περίπτωση µε µείωση της βαθµολογίας του ∆2, και µε 
αύξηση της βαθµολογικής διαφοράς υπέρ µας, ώστε η προσφορά µας να κατατάσσεται πάλι πρώτη, και 
µε διαφορά τουλάχιστον 8,29 µονάδων. Να διαταχθούν τα νόµιµα.». 

Απορρίπτει ως αβάσιµη την ως άνω προσφυγή στο σύνολό της, καθώς και τους 
προβαλλόµενους µε το περιεχόµενο αυτής (ανωτέρω υπό στ. 12), λόγους, σύµφωνα µε το 
από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆. 118/2007 και 
Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 13), και για τους 
κάτωθι ορθούς και βάσιµους λόγους:  

Α) Όσον αφορά την ενότητα 2 της υπό κρίση προσφυγής, η κ/ξία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – EN.ACT. Ε.Π.Ε.» περιλαµβάνει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τις 
µετρούµενες παραµέτρους για κάθε φαινόµενο υπό παρακολούθηση, τη συχνότητα των 
µετρήσεων, τις µεθόδους δειγµατοληψίας και µετρήσεων και ο εξοπλισµός δειγµατοληψίας και 
µέτρησης επικαλείται ότι θα γίνονται µε ευθύνη της κ/ξίας σε διαπιστευµένο εργαστήριο. 

Β) Όσον αφορά την ενότητα 3.2 της υπό κρίση προσφυγής για το κριτήριο 1 τεχνικής 
προσφοράς, η βαθµολογία αντικατοπτρίζει πλήρως την διαφορά µεταξύ των δύο 
διαγωνιζόµενων Κοινοπραξιών. 

Γ) Όσον αφορά την ενότητα 3.3 της υπό κρίση προσφυγής για το κριτήριο 2 τεχνικής 
προσφοράς, η βαθµολογία αντικατοπτρίζει πλήρως την διαφορά µεταξύ των δύο 
διαγωνιζόµενων Κοινοπραξιών. 
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∆) Όσον αφορά την ενότητα 3.4 της υπό κρίση προσφυγής για το κριτήριο 3 τεχνικής 
προσφοράς, ισχύει ότι περιλαµβάνει η παραπάνω Α) παράγραφος  

Ε) Όσον αφορά την ενότητα 3.6 της υπό κρίση προσφυγής για το κριτήριο 5 τεχνικής 
προσφοράς, αναφέρεται στην φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και όχι 
στην φάση αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

ΣΤ) Όσον αφορά την ενότητα 3.7 της υπό κρίση προσφυγής για το κριτήριο 6 τεχνικής 
προσφοράς, η βαθµολογία αντικατοπτρίζει πλήρως την διαφορά µεταξύ των δύο 
διαγωνιζόµενων Κοινοπραξιών. 

Ζ) Όσον αφορά την ενότητα 3.8 της προσφυγής για το κριτήριο 7 τεχνικής προσφοράς, η 
βαθµολογία αντικατοπτρίζει πλήρως την διαφορά µεταξύ των δύο διαγωνιζόµενων 
Κοινοπραξιών, και έχει απαντηθεί µε την παράγραφο ΣΤ) του από 02-04-2013 Πρακτικού της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (αριθµ. 12/366/09-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής)  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αφενός µεν δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της προσφοράς 
της διαγωνιζόµενης ∆2, ήτοι της Κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. 
Ε.Π.Ε.», λόγω παραβίασης των όρων της ∆ιακήρυξης για τις Τεχνικές Προσφορές, κατά την 
βαθµολόγησή της από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου δε, και ως προς την 
βαθµολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς της ίδιας της προσφεύγουσας, η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη σε ορθή αξιολόγηση των ίδιων κριτηρίων, όπως 
αναφέρεται στο σχετικό, αριθµ. ΙΙ/23-05-2013 Πρακτικό της, το οποίο ήδη η Οικονοµικής 
Επιτροπή έχει αποδεχθεί και εγκρίνει µε την αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασή της. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, 
παραπέµποντας στις απόψεις που είχαν διατυπώσει στις σχετικές αριθµ. 28/1128/01-10-
2012, 8/200/04-03-2013 και 17/638/11-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
αφορούσαν στις επιφυλάξεις τους για το µέρος του σχεδίου της διακήρυξης που αφορά στη 
βαθµολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων και στη 
διευκρίνιση των σχετικών κριτηρίων αξιολόγησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
28/1128/01-10-2012, 8/200/04-03-2013, 12/365/09-04-2013, 12/366/09-04-2013 και  
17/638/11-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, διατηρώντας τη συνολική θέση 
του για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε σχετικές 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και επιπλέον 
κατέθεσε την πρότασή του, το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί από τον ίδιο τον 
Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και να µην διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 3912/171/14-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αναστύλωση 
οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού 150.000 € µε τον 
Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 12/368/09-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 8519/800/04-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 18001/1668/26-02-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 66459/6468/09-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66501/2455/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 14-05-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ο.Ε.», 
µε ποσοστό έκπτωσης 46,65% και ποσό προσφοράς 65.066,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι κατά του Πρακτικού δεν κατατέθηκαν ενστάσεις ή άλλου είδους 
ένδικες πράξεις και εισηγείται την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/834/15-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-05-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο ∆.∆. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 46,65% και ποσό προσφοράς 
65.066,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ο.Ε.» 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 (46,65%) είναι συµφέρουσα, και 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και 
Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου 
εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», µέχρι την 25-09-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64079/6222/10-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66642/2461/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται στην περιοχή Κοτσέκι της Ηγουµενίτσας 
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ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαµόρφωσης και στεγανοποίησης του ανάγλυφου (έχουν 
κατασκευαστεί όλες οι στρώσεις καθώς και η στρώση του φυτοχώµατος). Επιπλέον έχει 
ξεκινήσει η κατασκευή της περιµετρικής τάφρου καθώς και η κατασκευή της περίφραξης και 
η τοποθέτηση της πληροφοριακής πινακίδας. Στον ΧΑ∆Α που βρίσκεται στην περιοχή των 
Φιλιατών έχει εκτελεστεί το 90% των προβλεπόµενων εργασιών. Το ποσοστό  των 
συνολικών εργασιών που εκτελέστηκαν ανέρχεται στο 95%. 10. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ. Όλο το υπόλοιπο πλην των εργασιών που 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 1. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Ο ανάδοχος στην από 11-06-2013 αίτηση παράτασής του 
αναφέρει τους εξής λόγους: • Η σχετική καθυστέρηση προέκυψε στην προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσης για την όµορα του έργου βρισκόµενη λυµατολάσπη. • Απαιτείται επιπλέον 
χρόνος για τις διαδικασίες κλεισίµατος του φακέλου Με βάση τα ανωτέρω ο ανάδοχος 
αιτείται παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 25-09-2013. 2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι προέκυψε αρκετή 
καθυστέρηση στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την όµορα του έργου βρισκόµενη 
λυµατολάσπη. Εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται την έγκριση 
παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 25-09-2013 µετά της νοµίµου 
αναθεωρήσεως. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επειδή έχει εξασφαλιστεί η σύµφωνη Γνώµη (υπ΄ αριθµ. 
106096/27-06-2013 έγγραφο) από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ, 
προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 25-09-
2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 
εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/835/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΕΞΕΛΙΞΗ 
Α.Ε.», µέχρι την 25-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
106096/27-06-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 25-09-2013. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 
δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν 
αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
των προσφορών της προµήθειας για το υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού 
αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδορράχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια 
σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» και της προµήθειας για το υποέργο: «Αντικατάσταση 
τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων 
ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 10ΕΠ3000014.        

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

6. Την αριθµ. 19/772/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε, η 
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών), για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 
Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 
Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, 
προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 62995/5111/01-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών 
∆.Ο./Π.Η. 
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7. Την αριθµ. 19/823/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε, η 
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών), για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας 
ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της σχετικής 
µελέτης (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 62995/5111/01-07-
2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 

8. Την εισήγηση της  ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66206/6435/09-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
66324/2443/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη 
συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών των υποέργων του 
θέµατος, βάσει του συνηµµένου, από 04-07-2013 Πρακτικού κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών. 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 20/836/15-07-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών για τη διενέργεια των  
πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση της προµήθειας για το 
υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδορράχη 
(Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» και της 
προµήθειας για το υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας 
ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, 
µε 10ΕΠ3000014 

 και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 04-07-2013 Πρακτικό που συνετάγη, 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., ως πρόεδρος, 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος και 

γ. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου, 

β. Τζανίδη Βιολέτα, Ηλ/γος Μηχανικός, Αναπληρωµατικό Μέλος και 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 04 – 07 - 2013  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών της 
προµήθειας για το υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 
Βαλανιδορράχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 
12,5 Atm)»    και της προµήθειας για το υποέργο «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού 
άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» του 
έργου «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου»    

Σήµερα την 04η  Ιουλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., στο γραφείο 343 της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Καλλιόπης Αλεξίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τµ. Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη συγκρότηση 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών της προµήθειας για το 
υποέργο: «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδορράχη 
(Κηφισιά), αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)»    
και της προµήθειας για το υποέργο «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN = 12,5 Atm)» του έργου 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου»,  σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο κάθε 
υπαλλήλου που βάσει της Αποφ. Οικ. Επ. Π.Η. αρ.3/57/22-01-13 έχει το δικαίωµα συµµετοχής σε 
επιτροπή προσωρινής παραλαβής έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 
α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος 
β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 
Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 
α. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 
β. Τζανίδη Βιολέτα, Ηλ/γος Μηχανικός, Αναπληρωµατικό Μέλος 
γ. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 
 

 Ιωάννινα,  04 Ιουλίου  2013 

 Η Επιτροπή 

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Αναγνώστου ∆ηµήτριος 

 3. Ελένη Σαµαρά 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1α Επαρχιακή οδός», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 18247/883/26-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000010 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1α Επαρχιακή 
οδός», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 16/586/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 49719/4681/27-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48080/4478/23-05-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Το αριθµ. πρωτ. 65207/6339/05-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65331/2431/05-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 25-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο 
«…..Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον 
πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου 
ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν 
καλώς, η επιτροπή διαγωνισµού ανέδειξε µειοδότη την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 
που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 15.934,96€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2%...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/837/15-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης – 1α Επαρχιακή οδός», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ο.Ε.», που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 15.934,96 χωρίς τον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 2% 
και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (2%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς 
∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας 
«ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», µε  υποκαθιστώσα εργοληπτική επιχείρηση την Γεώργιος Κων. 
Σδράλαγκας,  µέχρι την 15-09-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 30/1212/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 09-10-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΤΡΟΠΟΣ 
Α.Ε.», η οποία αναδείχθηκε µειοδότης, µε προσφερόµενη τιµή 61.924,35 € χωρίς τον 
Φ.Π.Α. και έκπτωση 42,00%.  



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 36 - 

7. Την αριθµ. 18/698/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε, για την εκτέλεση του συνόλου του έργου του θέµατος, η υποκατάσταση της 
αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» από την εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος 
Σδράλαγκας του Κωνσταντίνου», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 
µε απαλλαγή από την ευθύνη του Αρχικού Αναδόχου, και µε όρους, σύµφωνα µε τη 
σχετική, αρ. πρωτ. 55408/5282/18-06-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ήτοι: α. Για το σύνολο του έργου για το οποίο εγκρίνεται η υποκατάσταση 
µε απαλλαγή της ευθύνης από τον Αρχικό Ανάδοχο, ο υποκαταστάτης του Αναδόχου 
αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση και τα 
εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης. β. Να προσκοµισθούν από την υποκαθιστώσα 
Εργοληπτική επιχείρηση  όλες οι απαιτούµενες ισόποσες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης του έργου και µόνο τότε θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές του αρχικού 
αναδόχου και θα επέλθει η απαλλαγή. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64837/6303/10-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67067/2501/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 04-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 15-09-
2013, για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή. Η Υπηρεσία, ύστερα από τα παραπάνω 
λόγω της θέσης του έργου και των δυσµενών  καιρικών συνθηκών που επικράτησαν  στην  
εν λόγω περιοχή, εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης της 2ης  προθεσµίας περαιώσεως 
των εργσιών  του έργου, µέχρι 15-09-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/838/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», µε υποκαθιστώσα 
εργοληπτική επιχείρηση την Γεώργιος Κων. Σδράλαγκας, βάσεις της αριθµ. 18/698/21-06-
2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µέχρι την 15-09-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, 
παραπέµποντας στο σκεπτικό της µειοψηφία που είχαν καταθέσει στην αριθµ. 18/698/21-06-
2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την υποκατάσταση της αναδόχου 
εταιρείας του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στην πρόταση-µειοψηφία που είχε 
καταθέσει στην αριθµ. 18/698/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 
δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν 
αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα, σε διάφορες 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει της αριθµ. αριθµ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-2013  απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 17/641/11-06-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

 Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθ. πρωτ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης Μηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 21-05-2013, για την αντιµετώπιση βατότητας (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα.  
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9. Την αριθ. 17/641/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, της 
εκτέλεσης εργασιών από 21-05-2013, για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.600.2/47733/2016/22-05-
2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων: 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. Φ.600.2/66444/2736 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
66896/2475/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για  την αποκατάσταση βατότητας σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από έντονα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες 
αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/839/15-07-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για 
την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από έντονα 
καιρικά φαινόµενα, από 21-05-2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούσαν για την άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, υφίστατο δε δεδοµένη και 
επείγουσα ανάγκη για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των περιοχών και των κατοίκων και σύµφωνα µε την αριθµ. 47733/2016/22-05-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας και της αριθµ. 17/641/11-06-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ 

ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ME 
116807 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 219 55,00 12.045,00 14.815,35 21/05-08/06/2013 

ΚΟΛΥΖΩΗΣ 
ΗΛΙΑΣ ΜΕ 88434 ∆ΗΜΟΣ Β. 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 73 55,00 4.015,00 4.938,45 21/05-29/05/2013 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕ 55740 ∆ΗΜΟΣ Β. 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 150 130,00 19.500,00 23.985,00 21/05-02/06/2013 

ΡΑΠΤΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 99578 ∆ΗΜΟΣ Β. 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 91 55,00 5.005,00 6.156,15 21/05-28/05/2013 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
102880 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 363 55,00 19.965,00 24.556,95 21/05-17/06/2013 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 59252 ∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 328 55,00 18.040,00 22.189,20 21/05-16/06/2013 

ΛΙΟΝΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 99590 ∆ΗΜΟΣ  Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

35 55,00 1.925,00 2.367,75 21/05-25/05/2013 

ΜΠΙΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΕ 
123722 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 260 50,00 13.000.00 15.990,00 21/05-09/06/2013 

ΠΙΣΤΙΚΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΕ 71132 ∆ΗΜΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 363 55,00 19.965,00 24.556,95 21/05-17/06/2013 

ΒΑΓΕΝΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 57857 ∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 106 55,00 5.830,00 7.170,90 21/05-29/05/2013 

Γ. Σ. ΓΚΟΝΤΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
Η ΕΠΕ 

ΜΕ 
109220 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 146 55,00 8.030.00 9.876,90 21/05-01/06/2013 

ΚΙΤΣΙΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 27763 ∆ΗΜΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 333 60,00 19.980.00 24.575,40 21/05-15/06/2013 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
105674 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 188 80,00 15.040.00 18.499,20 21/05-04/06/2013 

ΝΤΟΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 34120 ∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 300 60,00 18.000.00 22.140,00 21/05-12/06/2013 

ΜΠΙΣΤΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 51048 ∆ΗΜΟΣ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 363 55,00 19.965,00 24.556,95 21/05-17/06/2013 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 51077 ∆ΗΜΟΣ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 56 60,00 3.360.00 4.132,00 21/05-27/05/2013 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ 95039 ∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 200 60,00 12.000.00 14.760,00 21/05-05/06/2013 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΧΗΤΟΣ 

ΜΕ 51016 ∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

150 60,00 9.000.00 11.070.00 21/05-05/06/2013 

∆ΟΛΓΗΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 52745 ∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 249 80,00 19.920,00 24.501,60 21/05-05/06/2013 

ΜΠΙΣΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΒ 5113 ∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 273 55,00 15.015.00 18.468,45 21/05-11/06/2013 

ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΕΚΒ 4956 ∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 310 55,00 14.520.00 17.859,00 21/05-14/06/2013 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΜΕ 88470 ∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 346 55,00 19.030.00 23.406,90 21/05-16/06/2013 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 55706 ∆ΗΜΟΣ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 361 55,00 19.855,00 24.421,65 21/05-17/06/2013 
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� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής σκεπτικό: « 
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, 
κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία 
που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη 
άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. 
Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό 
εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να 
προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των 
προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο, λόγω καιρικών 
φαινοµένων».  

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
66887/2751/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67063/2500/10-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή 
Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να 
Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για 
τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/840/15-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459): 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ
-ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 KHI 7387 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΦΩΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ-
ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ 
ΠΟΡΕΙΑΣ-ΑΛΛΑΓΗ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

150,00 184,50   

2 KHI 5037 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 560,00 688,80   

3 ΜΕ 93733 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ-
ΕΡΓΑΣΙΑ 270,00 332,10   

4 ΚΥ 9095 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΑΤΜΙΣΗΣ 180,00 221,40   

5 2004 ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 160,00 196,80   

6 ΚΥ 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗ ΣΟΥΣΤΑΣ-
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ-
ΕΡΓΑΣΙΑ 

980,00 1205,40   

7 
ΜΕ 

123710 
ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΛΑΣΤΙΧΑ 1300*24 ΤΕΜ 6 3.000,00 3.690,00 

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 

8 ΜΕ 93733 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ-
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-
ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΕΙΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

450,00 553,50   

9 
ΜΕ 

121959 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΙΛΤΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΗΝΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

200,00 246,00   

10 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 359,00 441,57   

11 ΚΗΙ5027 ΤΖΙΠ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕΡΒΙΣ 485,00 596,55   

12 
ME 

121951 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-

∆ΥΝΑΜΟ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 995,00 1.223,85   

13 
ME 

121955 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

985,00 1.211,55   
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14 
ME 

121968 
ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ-ΣΙ∆ΕΡΟΓΩΝΙΑ-

ΛΑΜΑΡΙΝΑ 795,00 977,85   

15 
ME 

121954 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ ΠΑΜΠΡΙΖ 485,00 596,55   

16 
ME 

121960 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2 ΤΕΜ 13*22,5 
ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΒΥ2+ 1.120,00 1.377,60 

Α. ΠΑΤΟΥΝΑΣ-
Σ.ΠΑΤΟΥΝΑΣ 
Ο.Ε. 

  ΣΥΝΟΛΟ  11.174,00 13.744,02   
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Απόφαση επί της από 01-07-2013 ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000012, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 17/635/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, βάσει της 
σχετικής µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
49401/3849/03-06-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών. 

7. Το µε αρ. πρωτ. 66971/5411/10-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67013/2489/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο 
υποβάλλονται συνηµµένα, το από 28-06-2013 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, η από 01-07-2013 ένσταση της 
συµµετέχουσας στο διαγωνισµό, εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
καθώς και το από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 
38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε την ως άνω ένσταση. 

 Α) Στο από 28-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας 

υλικών οδικής σήµανσης 

 
 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 28η του µηνός Ιουνίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε 
µε την υπ΄αριθµ. 5/84/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την προµήθεια υλικών οδικής σήµανσης, στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου 
«Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-µεταφορά και τοποθέτηση 
πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, 
καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆.Ε.Σ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 
1. Σαµαράς Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆.Ε. Χειριστών µηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, ως 
πρόεδρος, 
2. Θεµελής Ιωάννης, του κλάδου Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό-Εργατών (Μ.Υ.), µε βαθµό 

∆΄ και 
3. Μπογάς Χαρίλαος, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικός Οδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 
 Η επιτροπή, µέχρι και τη 10:00 π.µ., καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, δέχτηκε 
τις προσφορές των : 
 1. Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 2. Κ. ΝΑΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ). 
 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, η επιτροπή προέβη στο 
άνοιγµα αυτών και την αξιολόγησή τους, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, από την οποία 
προέκυψαν τα αποτελέσµατα, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α Περιγραφή 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

(m2) 

Τιµή 
µονάδας 

Γ. 
ΜΠΟΚΙΑ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

Τιµή 
µονάδας 

Κ. ΝΑΣΤΟΥ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

1 
Πινακίδες 
κινδύνου µεσαίου 
µεγέθους 

360 27,00 25,85 

2 
Πινακίδες 
ρυθµιστικές 
µεσαίου µεγέθους 

205 27,00 25,85 

3 
Στύλοι στήριξης 
2,5 µ. 3’’ 

200 21,00 23,50 
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4 
Στύλοι στήριξης 
3,30 µ. 3’’ 

150 30,00 32,90 

5 
Καθρέπτες οδικής 
κυκλοφορίας 0,80 

5 85,00 84,60 

6 Στηθαία 100 65,00 70,50 
7 Ορθοστάτες 200 18,00 23,50 

8 
Αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 
I3M 

110 m2 15,00 18,80 

Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. 
Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την προµήθεια των πινακίδων σήµανσης από 

την Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., επειδή η προσφορά της, στο σύνολο των ζητούµενων 
ειδών, ήτοι 36.130,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά. 

Η προσφορά της Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ), ήτοι 38.481,25 €, για το 
σύνολο των ζητούµενων ειδών, κρίνεται ασύµφορη οικονοµικά. 

Η αξιολόγηση έγινε σε σχέση µε την συνολική αξία, που προκύπτει από το γινόµενο 
της τιµής µονάδας και της επί µέρους ποσότητας, η οποία, εκ των προτέρων, ήταν 
καθορισµένη. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Β) Με την από 01-07-2013 ένσταση, η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό, εταιρεία 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στρέφεται κατά του ανωτέρω, από 28-06-2012 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και ζητά την ακύρωσή 
του, για τους εξής λόγους:  

«…. Α) Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός υπόκειται στις διατάξεις του ΙΓ∆  118/07 (Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου κα ι  Ν .Π .∆ .∆ ) .  
Ως εκ τούτου, οφείλει η εν λόγω Εταιρεία Γ.ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά των επιµελητηρίων ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό επάγγελµα 
και µάλιστα ειδικό σε σχέση µε την προκηρυχθείσα προµήθεια ώστε να παρέχουν τα εχέγγυα 
για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται 
(Ν.ΣΚ .  τµήµα Γ’ 218/1998). 
Β) Σύµφωνα µε τον τίτλο της διακήρυξης ο διαγωνισµός αναφέρεται για Προµήθεια - 
Μεταφορά και Τοποθέτηση των υλικών, κάτι το οποίο δεν ισχύει, µιας και ο διαγωνισµός 
τελικά αναφέρεται αποκλειστικά για Προµήθεια και όχι για Τοποθέτηση. 
Επίσης διαφορά τίτλου και προσφοράς παρατηρείται και µε τους χιονοδείκτες, προϊόν το οποίο 
δεν αναφέρεται καθόλου στις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές, ούτε υπάρχει αναφορά του 
στο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς ….». 

Γ) Στο από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 
118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
(άρθρο 38 Π.∆. 118/07) 

 
 Στα Ιωάννινα την 08-07-2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, στο γραφείο 237 της 
Περιφέρειας Η̟είρου συνήλθε η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 
118/07 και ̟ροσφυγών του  άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (άρθρο 38 Π.∆. 118/07).  

Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκαν οι: 

α) Γαρδίκος ∆ηµήτριος, εκτελών χρέη ̟ροέδρου, 
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β) Βαγενάς Ευάγγελος, τακτικό µέλος, 

γ) Μ̟ρίκος Αθανάσιος, τακτικό µέλος, 

δ) Γκατζές ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος και 

ε) Κατηρτζίδη Ανθούλα, τακτικό µέλος. 

Χρέη εισηγητή εκτέλεσε ο Ιωάννης Τσε̟έλης. 

Σκο̟ός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση της ένστασης, ̟ου κατέθεσε η 
ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συµµετέχουσα στο διαγωνισµό για την εκτέλεση 
του υ̟οέργου «Προµήθεια υλικών», ̟ροϋ̟ολογισµού 50.353,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), µε τίτλο «Προµήθεια-µεταφορά και 
το̟οθέτηση ̟ληροφοριακών, ρυθµιστικών και ̟ινακίδων ε̟ικίνδυνων θέσεων, 
χιονοδεικτών, καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας 
∆.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Η̟είρου, κατά του ̟ρακτικού Νο 1/2013 της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής 
του ως άνω διαγωνισµού. 

 Η ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων, µετά α̟ό διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
̟αρισταµένων µελών, α̟οφασίζει την α̟όρριψη της ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ 
Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στο σύνολό της, ως α̟αράδεκτης, λόγω µη κατάθεσης του 
α̟αιτούµενου ̟αραβόλου, το ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται ρητώς α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 15 ̟αρ. 6 
του Π.∆. 118/2007, για το ̟αραδεκτό αυτής. 
 Το ̟αρόν αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε α̟ό όλα τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής 
υ̟ογράφεται ως ακολούθως: 

            Ο Πρόεδρος                                                                Τα µέλη 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/841/15-07-2013) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την από 01-07-2013 ένσταση της εταιρείας «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» κατά του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000012.  

Με την ως άνω ένσταση, η συµµετέχουσα στον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου, εταιρεία «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για τους λόγους που αναφέρει 
σ’ αυτή, (ανωτέρω υπό στ. 7Β), ζητά την ακύρωση του από 28-06-2013 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Την απορρίπτει ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό 
στ. 7Γ), λόγω µη κατάθεσης του απαιτούµενου παραβόλου, το οποίο προβλέπεται ρητώς από 
τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007, για το παραδεκτό αυτής. 

Β. Έγκριση του Πρακτικού 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω, απόρριψης της από 01-07-2013 ένστασης της εταιρείας 
«ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

Εγκρίνει το από 28-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών», 
προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2008ΕΠ03000012, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7Α), η Επιτροπή προέβη στο 
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άνοιγµα των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των εταιρειών: 1) «Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
και 2) «ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Μετά την αξιολόγησή τους, µε βάση τη 
χαµηλότερη τιµή, και τη σύνταξη του σχετικού Πίνακα, η Επιτροπή εισηγείται την προµήθεια 
των πινακίδων σήµανσης από την «Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επειδή η προσφορά της, στο 
σύνολο των ζητούµενων ειδών, ήτοι 36.130,00 € χωρίς Φ.Π.Α., είναι η πιο συµφέρουσα 
οικονοµικά. 

Γ. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 50.353,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000012, σύµφωνα µε το από 28-06-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επειδή 
η προσφορά της, µε τιµή € 36.130,00 χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο των ζητούµενων ειδών, 
είναι η πιο συµφέρουσα και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «Γ. 
ΜΠΟΚΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για  την  προµήθεια υλικών (πινακίδες σήµανσης, Στύλοι στήριξης, 
Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας, Στηθαία, Ορθοστάτες, Αντανακλαστική µεµβράνη, κλπ), µε 
τιµή € 36.130,00 χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο των ζητούµενων ειδών, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000012 µε τίτλο «Προµήθεια-
µεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθµιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, 
χιονοδεικτών, καθώς και µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.∆. αρµοδιότητας ∆.Ε.Σ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

             8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασµού «Μνήµη Γυναίκας 
της Πίνδου, ηρώων Αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη και Αλ. ∆ιάκου και όλων των 
ηρώων του 1940», την 20-07-2013 στην Φούρκα του ∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67119/511/10-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67285/2503/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση  διοργάνωσης από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας  Μνήµης 
της Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων αξιωµατικών Κ. ∆αβάκη & Α. ∆ιάκου και όλων των 
ηρώων του 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 20 Ιουλίου 2013, στην Φούρκα Κόνιτσας µε τη συνεργασία του ∆ήµου 
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Κόνιτσας και της ∆ηµοτικής Ενότητας Φούρκας και περιλαµβάνει Θεία Λειτουργία, 
δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.∆. 447/1976 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 2.000,00 µε ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης για 
προσκεκληµένους κ.α. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/842/15-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων 
αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη & Αλ. ∆ιάκου και όλων των ηρώων του 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 20 
Ιουλίου 2013, στην Φούρκα Κόνιτσας µε τη συνεργασία του ∆ήµου Κόνιτσας και της 
Τοπικής Κοινότητας Φούρκας και περιλαµβάνει Θεία Λειτουργία, δοξολογία, 
επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.∆. 447/1976 
και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η 
οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και 
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής που 
οφείλουµε στην ανώνυµη γυναίκα της Πίνδου, αλλά και σε εκείνους τους συµπατριώτες 
µας που θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία σε µια περιοχή που υπέφερε 
από τη βιαιότητα των ναζιστικών στρατευµάτων κατοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης για προσκεκληµένους 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού 
Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», 
µέχρι την 31-07-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1720/08-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66011/2439/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 14-06-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων εργασιών έως 31.07.2013, λόγω 
α) της αδυναµίας των εργοστασίων να παραδώσουν έγκαιρα τα µεταλλικά στηθαία µε 
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συνέπεια να είναι αδύνατα η τοποθέτηση αυτών στο έργο εντός της εγκεκριµένης 
προθεσµίας περαίωσης και β) για την διεκπεραίωση των τελικών εγγράφων του ως άνω 
έργου. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …Η σύµβαση υπογράφηκε την 
10.09.2010 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 10.09.2012. Με τις αριθµ. 
27/1094/21.09.2012, 37/1552/27.12.2012 και 13/428/19.04.2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µέχρι 31.12.2012, 31.03.2013 και 30.06.2013 αντίστοιχα. Το 
έργο χρηµατοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σύµφωνα µε την Α.Π. 98/03.02.2010 απόφαση 1ης 
τροποποίησης ένταξης πράξης της Γενικής Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου. Ο αρχικός 
προϋπολογισµός του έργου ήταν 4.800.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός 
προϋπολογισµός είναι 2.657.258,67 € µε ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί όλες οι 
εργασίες των χωµατουργικών, των τεχνικών, της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και των 
υδραυλικών, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος από τις εργασίες της σήµανσης – 
ασφάλειας.Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το Αριθ. Πρωτ. 2779/28.06.2013 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 
της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30.06.2013 σε 31.07.2013 ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/843/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 2779/28.06.2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30-06-2013 σε 31-07-2013.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο, έχουν ήδη δοθεί άλλες τρεις παρατάσεις, µε τις αριθµ. 27/1094/21-09-
2012 37/1552/27-12-2012 και 13/428/19-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και 
έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής 
µελέτης για το έργο “Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: 
Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και Άγναντα”», προϋπολογισµού δαπάνης € 
2.000,00 µε ΦΠΑ.       

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1799/09-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
66203/2442/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να συνταχθεί µελέτη για το έργο «Εργασίες 
αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, 
Σγάρα και Άγναντα», για το οποίο υπάρχει διάθεση πίστωσης 80.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 «Έργα 
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αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: 
Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, 
Ράµια, Σγάρα και Άγναντα), πρέπει πρώτα να εκπονηθεί γεωλογική µελέτη στη θέση Σγάρα. Η 
δαπάνη των εργασιών εκτιµήθηκε στο ποσό των 2.000,00 €. Ο Γεωλόγος Άγγελος Μπούγας, ο 
οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει 
τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 2.000,00 €. 
Παρακαλούµε για την έγκριση ανάθεσης των εργασιών αυτών στον παραπάνω Γεωλόγο. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/844/15-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης για το 
έργο “Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, 
Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και Άγναντα”», προϋπολογισµού δαπάνης € 2.000,00 µε ΦΠΑ, στον Γεωλόγο 
Άγγελο Μπούγα, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, και 
δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή 2.000,00 € περιλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, επειδή, προκειµένου να συνταχθεί µελέτη για το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Εργασίες 
αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα 
και Άγναντα», πρέπει πρώτα να εκπονηθεί γεωλογική µελέτη στη θέση Σγάρα και  

Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) και του Γεωλόγου 
Άγγελου Μπούγα, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, για τη σύνταξη γεωλογικής µελέτης 
και µε αµοιβή συνολικό ποσό € 2.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου 
«Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, 
Ράµια, Σγάρα και Άγναντα», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το σκεπτικό 
ότι διαφωνούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου του θέµατος, το 
οποίο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια, αντίθετα, το έργο 
έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για 
την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε 
κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, ώστε να 
είναι σε θέση, να αναλαµβάνουν την εκπόνηση των µελετών, και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/05-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια 
εντοµοκτόνου δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας» και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

    
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 13/421/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια του θέµατος, προϋπολογισµού 35.774,30 € (µε ΦΠΑ) σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για 
τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
28594/991/17-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 15/555/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/10-05-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων - 
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο 
οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες και Β) εγκρίθηκε η διενέργεια 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της 
∆ιακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 17/675/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/07-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια 
εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας» και Β) 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για το σκέλος αυτού που αφορά στην 
προµήθεια 413 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου KARATE with ZEON TECHNOLOGY 
10 CS (µε δραστική ουσία lambda-cyhalothrin), στην εταιρεία µε την επωνυµία 
SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., ενώ Γ) Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη την οικονοµική 
προσφορά της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., για την προµήθεια του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC, και εγκρίθηκε η 
διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, για το ανωτέρω σκεύασµα, και 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε τροποποίηση των όρων αυτού, που αφορούν στη 
δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω σκευάσµατος. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 64558/2363/09-
07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66718/2463/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, 
Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση του εν θέµατι διαγωνισµού και παρακαλούµε για την έγκρισή του, την κατακύρωση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, την ανάδειξη της εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», 
ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 919 λίτρων εντοµοκτόνου ΕΦΤΑΚΟΝ 40 EC µε 
δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 6.102.16 €, χωρίς ΦΠΑ,  καθώς 
και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/845/15-07-2013) 

Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/05-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνου δακοκτονίας, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, 
στο Ν. Πρέβεζας», ήτοι για την προµήθεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC,  
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα 
αυτής 

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., και αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, του φακέλου 
των τεχνικών προσφορών, καθώς και των οικονοµικών προσφορών και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό, έκρινε την προσφορά αποδεκτή και αφού έλαβε 
υπόψη ότι έχουν συνυποβληθεί στην παρούσα φάση του διαγωνισµού τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, για τα οποία, µετά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε η πληρότητά τους 
εισηγείται: «…Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη της 
εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 919 λίτρων 
εντοµοκτόνου ΕΦΤΑΚΟΝ 40 EC µε δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 
6.102.16 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης…. ». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνου δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. 
Πρέβεζας», ήτοι για την προµήθεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος µε δραστική ουσία 
dimethoate, 40 EC, προϋπολογισµού € 6.957,75 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643),  

σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα απόφαση, αριθµ. Ι/05-07-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό και µε 
τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού,  

στην εταιρεία µε την επωνυµία «BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», για την προµήθεια 919 λίτρων 
εντοµοκτόνου ΕΦΤΑΚΟΝ 40 EC µε δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς € 
6.102.16 χωρίς ΦΠΑ, η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
και η τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει, 
όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», για την προµήθεια 919 λίτρων εντοµοκτόνου ΕΦΤΑΚΟΝ 40 EC µε δραστική 
ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 6.102.16 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 295, 
ΚΑΕ 1643).  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - I 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την αρ. 
πρωτ: 59729/2217/20-6-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνου δακοκτονίας, 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2013, στο Ν. Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 9/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 05η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 
γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την 
ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(επαναληπτικού), σύµφωνα µε την αρ. 9/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 
59729/2217/20-6-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνου δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας». 
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
ως πρόεδρος, 

2)   Χαρµαντά Αγγελική, προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

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

Η Επιτροπή παρέλαβε την µοναδική προσφορά η οποία κατατέθηκε και µετά την 
αποσφράγισή της προέβη στον έλεγχο  των δικαιολογητικών συµµετοχής της στο διαγωνισµό και 
την καταγραφή τους ως ακολούθως: 

Α/Α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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1 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΡΑΠΕΖΑ:  HSBC 
 Αριθµ: 18842 / 02-07-
2013 
Ποσού:  400,00  € 
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Από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η συµµετέχουσα στο 
διαγωνισµό εταιρεία κατέθεσε τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και επιπλέον 
αυτών τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 του Π∆ 118/2007 (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης). 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της ως άνω εταιρείας και 
έπειτα από τον προβλεπόµενο έλεγχο διαπιστώθηκε η συµφωνία των στοιχείων που περιλαµβάνει 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της αρ. 9/2013 διακήρυξης. 

  Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 
προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, η οποία έχει ως 
εξής: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
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Τιµή ανά λίτρο  
(µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
(µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ) 

1 BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε. 

919  λίτρα εντοµοκτόνου 
ΕΦΤΑΚΟΝ 40EC  µε 
δραστική ουσία:  

dimethoate, 40 EC 

6,64  € 6.102,16  € 

   

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 22 περ. η. του Π∆118/2007 σύµφωνα µε το οποίο στις 

περιπτώσεις υποβολής µίας µόνο προσφοράς ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται, 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία είτε προηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς που 
να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη 
προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2013 έχουν εκδοθεί 
οι µε αρ. 2684/29548/8-03-2013 και 6082/65548/30-5-2013 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων οι οποίες καθορίζουν τα ανώτατα όρια τιµών και επιπλέον λαµβάνοντας 
υπόψη την ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων από τους αντίστοιχους διαγωνισµούς προηγούµενων 
ετών. 

β) Ότι οι όροι της εν λόγω ∆ιακήρυξης είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια και δεν περιορίζουν 
τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού. 

γ) Το γεγονός ότι, ο υπόψη διαγωνισµός επαναλαµβάνεται για δεύτερη φορά, καθότι οι 
κατατεθείσα προσφορά στους προηγούµενους διαγωνισµούς κρίθηκε απαράδεκτη για τους λόγους 
που αναλυτικά εκτίθενται στις αρ. 15/555/21-5-2013 και 17/675/11-6-2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Επιπλέον και στους δύο διαγωνισµούς που προηγήθηκαν η εν λόγω 
εταιρεία ήταν η µοναδική συµµετέχουσα για την προµήθεια του συγκεκριµένου εντοµοκτόνου. 

δ) Το γεγονός ότι, παρότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του  Π∆118/2007 
για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, η κατ’ έτος ετήσια δαπάνη του οποίου δεν υπερβαίνει το 
ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του 
Ν.2286/1995), δεν απαιτείται δηµοσίευση της προκήρυξης, η Π.Ε. Πρέβεζας τήρησε επαρκείς 
κανόνες δηµοσιότητας, µε στόχο την εξασφάλιση της αρχής της διαφάνειας του διαγωνισµού και 
την δηµιουργία συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού. Έτσι δηµοσίευση της περίληψης της 
∆ιακήρυξης, πραγµατοποιήθηκε σε µία οικονοµική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας (Γενική  
∆ηµοπρασιών), µε την κοινοποίησή της στο επιµελητήριο Πρέβεζας, µε την ανάρτησή της στο 
∆ιαδίκτυο (Α∆Α: Β49Μ7Λ9-32Η), στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
(www.preveza.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της  Π.Ε. Πρέβεζας.  

ε) Την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης της προµήθειας προκειµένου να αρχίσει άµεσα το 
πρόγραµµα συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς στο Νοµό, το οποίο δεν επιδέχεται 
περαιτέρω καθυστέρηση. 

στ) Ότι έχουν συνυποβληθεί στην παρούσα φάση του διαγωνισµού τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία µετά τον σχετικό έλεγχό τους διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτών.  

Η επιτροπή κρίνει αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά και εισηγείται: 

 Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας «BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 919 λίτρων εντοµοκτόνου ΕΦΤΑΚΟΝ 
40 EC µε δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 6.102.16 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς 
και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. 

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

 

                                                                                    

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Καλόγηρος Απόστολος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Χαρµαντά Αγγελική 
 

2. Γεωργίου Χαρίλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση τροποποίησης της σύµβασης προµήθειας καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.   

 

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

6. Την αριθµ. 1/16/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι/04-01-2013 και ΙΙ/09-01-2013 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» για το έτος 2013 και κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού: Α) για την προµήθεια 14.000 λίτρων βενζίνης: στον 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης 
τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του, Β) για την προµήθεια 80.000 
λίτρων πετρελαίου κίνησης: στην  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ, µε ποσοστό έκπτωσης 
0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής 
του και Γ) για την προµήθεια λιπαντικών: στον ΛΕΤΣΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ µε συνολικό ποσό 
προσφοράς  13.468,50 € µε Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 65550/2397/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66721/2464/10-
07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. 1. 
Με τo ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
επισηµαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης συµπληρωµατικής ποσότητας πετρελαίου κίνησης για 
την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των µηχανηµάτων έργου, δεδοµένης της εξάντλησης 
των συµβατικών ποσοτήτων προµήθειας καυσίµων κίνησης, όπως αυτές είχαν καθοριστεί 
στην αρ. πρωτ. 4123/74/15-01-2013 σύµβαση της Π.Ε. Πρέβεζας. 2. Με το από 09-07-
2013 Πρακτικό η επιτροπή  διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεσή του, γνωµοδοτεί θετικά για την αύξηση της προς προµήθεια 
ποσότητας πετρελαίου κίνησης κατά 15 %, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα 
προβλήµατα που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. Κατόπιν 
των ανωτέρω, παρακαλούµε για την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 της αρ. 
4123/74/15-01-2013 σύµβασης (Περιγραφή Ειδών - Ποσότητα - Τιµές) και ειδικότερα την 
αύξηση της προς προµήθεια ποσότητας πετρελαίου κίνησης κατά 15 %, ήτοι από 80.000 
σε 92.000 λίτρα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργική ετοιµότητα των Μ. Ε. µέχρι τη 
λήξη του έτους….». 

Στο ως άνω, από 09-07-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας».  
 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 9η Ιουλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση  ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής, 
αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισµού µε τίτλο: 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  
Πρέβεζας».  

 
Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
ως πρόεδρος, 
2) Χαρµαντά Αγγελική, προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
3)  Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
4)  Τσίχλη Μαρία, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτ. 
Μακεδονίας. 
5)  Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου  Πρέβεζας. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωµοδότηση επί του αρ. πρωτ. 65854/8-7-2013 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε το οποίο επισηµαίνεται η 
αναγκαιότητα εξασφάλισης συµπληρωµατικής ποσότητας πετρελαίου κίνησης, για την κάλυψη 
των αναγκών λειτουργίας των µηχανηµάτων έργων, δεδοµένης της εξάντλησης της συµβατικής 
ποσότητας, όπως αυτή είχε καθοριστεί µε την αρ. πρωτ.: 4123/74/15-01-2013 σύµβαση της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 38 παρ. 3  εδάφιο 3ο του Π.∆. 118/2007 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων». 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου), σύµφωνα µε το οποίο: «Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου». 

3. Την αριθµ. 7/2012 (αρ. πρωτ: 112662/3992/14-12-2012) διακήρυξη και ειδικότερα το 
άρθρο 15 παρ. 4 στο οποίο αναφέρεται ότι η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αύξηση της 
προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης, εάν υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιβάλουν, µέχρι ποσοστού 15%. 

4. Την αρ. πρωτ. 4123/74/15-01-2013 συναφθείσα σύµβαση µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π. Ε. Πρέβεζας και της ατοµικής επιχείρησης «Σµπόνια Αλεξάνδρα», για την προµήθεια 
πετρελαίου κίνησης προκειµένου να καλυφθούν σχετικές λειτουργικές ανάγκες υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας, στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται ότι: «Η υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα αυξοµείωσης της αναφερόµενης ποσότητας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα διαµορφωθούν. Η 
ανωτέρω αύξηση των ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 15%, η δε αντίστοιχη 
µείωση µέχρι 50%». 

5. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης συµπληρωµατικής ποσότητας καυσίµων για την κάλυψη 
των αναγκών λειτουργίας των µηχανηµάτων έργου για το υπόλοιπο του έτους, προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης ζηµιών του οδικού δικτύου, καθώς 
και εργασίες αντιπληµµυρικής ή αντιπυρικής προστασίας µε τα µηχανήµατα της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

6. Το γεγονός ότι η προτεινόµενη αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης. 

 
Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

Την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 4123/74/15-01-2013 σύµβασης µεταξύ του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας και της ατοµικής επιχείρησης «Σµπόνια Αλεξάνδρα» και 
ειδικότερα την αύξηση της προς προµήθεια ποσότητας του πετρελαίου κίνησης κατά 15%, ήτοι: 
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Σµπόνια Αλεξάνδρα 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

80.000 
litra 

125.000,00 
ευρώ 

12.000 litra 
(ποσοστό  15%) 

92.000 
litra 

                                               
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/846/15-07-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση του  άρθρου 2 (Περιγραφή Ειδών - Ποσότητα - Τιµές) της αριθµ. 
πρωτ. 4123/74/15-01-2013 σύµβασης µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας και 
της ατοµικής επιχείρησης «Αλεξάνδρα Σµπόνια», για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,  
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και ειδικότερα µε αύξηση της προς προµήθεια ποσότητας πετρελαίου κίνησης κατά 15 %, ήτοι 
από 80.000 σε 92.000 λίτρα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργική ετοιµότητα των 
οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µέχρι τη λήξη του έτους, σύµφωνα µε 
το από 09-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του σχετικού ανοιχτού µειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, που διενεργήθηκε την 04-01-2013, βάσει της αριθµ. 112662/3992/14-12-2012 
διακήρυξης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Σµπόνια 
Αλεξάνδρα 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

80.000 
litra 

125.000,00 
ευρώ 

12.000 litra 
(ποσοστό  15%) 

92.000 
litra 

 

Η δαπάνη για την προµήθεια της ανωτέρω επιπλέον ποσότητας πετρελαίου κίνησης για το 
έτος 2013, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε 
ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 17/74/ 17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ των οποίων και το 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «BioGAIA» “Development of sustainable biogas strategies for integrated 
agroindustrial waste management”. 
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7. Την αριθµ. 13/420/19-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 33970/168/11-04-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας και Β) συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, παραλαβής και 
Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών. 

8. Την αριθµ. 17/663/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Ι/17-05-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, Α) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «Living Prospects E.Π.Ε.», 
β) «ΝΕΧΤ COM A.E.» και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορά τους κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε Σταθµισµένο Βαθµό για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) «Living Prospects 
E.Π.Ε.» = 103,65 β) «ΝΕΧΤ COM A.E.» = 107 και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.» = 103,20 ενώ Β) 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του ως άνω διαγωνισµού, η εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Ε.», 
η οποία παρέδωσε προσφορά σε ένα µόνο αντίγραφο αντί των δύο που ρητά απαιτούσε η 
διακήρυξη στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65165/500/05-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66029/2441/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό ΙΙ/1-7-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….. Στις 1/7/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνήλθε σε 
συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των εταιριών «Living 
Prospects E.Π.Ε.», «ΝΕΧΤ COM A.E.»,  «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε», οι οποίες είχαν περάσει επιτυχώς 
το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού.Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µετά από 
έλεγχο συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, όπου διαπιστώνει ότι και οι τρείς προσφορές είχαν κατ’ αρχάς 
υποβληθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, όµως στην προσφορά της εταιρίας «Living 
Prospects E.Π.Ε.» υπάρχει διαφοροποίηση- ασυµφωνία µεταξύ της τεχνικής και της 
οικονοµικής προσφοράς. Η επιτροπή αποφαίνεται ότι η προσφορά της εταιρίας «Living 
Prospects Ε.Π.Ε.» είναι απορριπτέα και προχωρά στην προβλεπόµενη βαθµολόγηση, µε τις 
εναποµείναντες δύο προσφορές. Από τη βαθµολόγηση προκύπτει ότι η προσφορά της εταιρίας 
«ΝΕΧΤ COM A.E.» κρίνεται η πλέον συµφέρουσα. Οι οικονοµικές προσφορές όλων των 
εταιρειών, καθώς και η βαθµολόγηση και κατάταξη των δύο αποδεκτών προσφορών 
καταγράφονται στον πίνακα που φαίνεται στο επισυναπτόµενο Πρακτικό ΙΙ. Σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης παρακαλεί για την έγκρισή του 
Πρακτικού ΙΙ και προτείνει την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΝΕΧΤ COM A.E. Υψηλής 
Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου Συµβ. Υπηρεσιών & Συµµετοχών Α.Ε.», Χαντέλη & Μπάρκα, 
Περιοχή Κιάφα, ΤΚ 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ µε τιµή προσφοράς 27.195,00€ (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/847/15-07-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/1-7-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας 
του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ,   

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών των εταιρειών α) «Living Prospects E.Π.Ε.», β) «ΝΕΧΤ COM A.E.» και γ) «ΣΤΡΑΤΗΣ 
Ε.Π.Ε.», οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει του 
Πρακτικού Ι/17-05-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 17/663/11-06-
2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Από τον αρχικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οι οικονοµικές προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων 
είχαν κατ’ αρχήν συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, ενώ από τον ενδελεχή έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η ορθότητα των αριθµητικών πράξεων διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, ότι στην προσφορά της εταιρείας «Living Prospects E.Π.Ε.» υπάρχει 
διαφοροποίηση-ασυµφωνία µεταξύ Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς σε ότι αφορά το χρονικό 
εύρος της κάλυψης των δραστηριοτήτων του έργου από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/1-7-2013. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού αποφάσισε την µη αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «Living 
Prospects E.Π.Ε.» και προχώρησε στην κατάταξη και βαθµολόγηση των δύο υπολοίπων 
προσφορών, των εταιρειών «ΝΕΧΤ COM A.E.» και «ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε.», και αφού συνέταξε τον 
σχετικό πίνακα µε τον τελικό βαθµό, διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας «ΝΕΧΤ COM A.E.», 
όπως υπολογίζεται µε τον τύπο της διακήρυξης (ΑΠ = 80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) 
είναι συµφερότερη, µε τελικό βαθµό 100 και µε προσφερόµενη τιµή € 27.195,00 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
συνολικό ποσό € 33.449,85 µε ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 16,38% και οµόφωνα εισηγείται 
την ανάθεση του έργου στην ανωτέρω εταιρεία. 

− Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό ΙΙ/1-7-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας, στον πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων 
∆ηµοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ, και αφού απορρίφθηκε 
η οικονοµική προσφορά της εταιρείας «Living Prospects E.Π.Ε.», λόγω σοβαρής διαφοροποίησης-
αναντιστοιχίας µεταξύ οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς, 

προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία «ΝΕΧΤ COM A.E.», µε Σταθµισµένο Βαθµό 
τεχνικής προσφοράς 107, µε προσφερόµενη τιµή € 27.195,00 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό € 
33.449,85 µε ΦΠΑ, και µε τελικό βαθµό 100 βάσει του τύπου της διακήρυξης. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
13/420/19-04-2013 και 17/663/11-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και στα πλαίσια 
της διαφωνίας που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες 
ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του 
Προγράµµατος και των ∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των 
αποτελεσµάτων του, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    ΙΙ 

∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  39870/201 /26-4-2013 

διακήρυξη,  πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BioGaia » 

  

Στην Πρέβεζα στις  1/7/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω αναγραφόµενοι:  

Παππάς Απόστολος (ως Πρόεδρος), Ψαλλίδα Μαρία και Κιτσαντάς Αθανάσιος, υπάλληλοι της Π.Ε. 

Πρέβεζας, αποτελούντες επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση του έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ. αριθµ’ 13/420/19-04-2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου),  συνήλθαµε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδη 8 Πρέβεζα) προκειµένου να αποσφραγίσουµε τις οικονοµικές προσφορές των 

διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί µετά τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών τους στις 17/5/13.  

 

Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, που είχαν επιτυχώς 

περάσει από το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, διαπιστώθηκε ότι αυτές είχαν κατ’ αρχήν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Η προσφορές των εταιριών έχουν ως ακολούθως: 

 

Α/
Α 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Μέση 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

1 Living Prospects E.Π.Ε. – Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 

Κωστή Παλαµά 46, 17237,  ΑΘΗΝΑ 19.918,70 € 38,75% 103,65 

2 ΝΕΧΤ COM A.E.  
Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου 

Συµβ. Υπηρεσιών & Συµµετοχών Α.Ε. 
Χαντέλη & Μπάρκα, Περιοχή Κιάφα,  

ΤΚ  45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

27.195,00 € 16,38% 107,00 

3 ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. 
Βας. Γεωργίου 3 – Μαρούσι – 15122 – 

ΑΘΗΝΑ   

28.500,00 € 12,36% 103,20 
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Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των οικονοµικών προσφορών 

προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές και η ορθότητα των 

αριθµητικών πράξεων. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε ότι στην προσφορά της εταιρίας «Living Prospects 

E.Π.Ε.» υπάρχει διαφοροποίηση-ασυµφωνία µεταξύ Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς σε ότι αφορά 

το χρονικό εύρος της κάλυψης των δραστηριοτήτων του έργου από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.   

Συγκεκριµένα, στην τεχνική προσφορά της Living Prospects Ε.Π.Ε. (σελ 21) αναφέρεται ότι «… ο 

ανάδοχος θα διασφαλίσει περίοδο προβολής τριών (3) µηνών, µε τρεις (3) µεταδόσεις ηµερησίως σε 

prime time χρόνο …», ήτοι (3 µήνες) Χ (30 ηµέρες) Χ (3 µεταδόσεις) = 270 τηλεοπτικά σποτ και 

αντίστοιχα (σελ 21 τεχνικής προσφοράς) 3 µήνες Χ 3 µεταδόσεις ηµερησίως ήτοι 3Χ30Χ3 =270 

ραδιοφωνικά σποτ. Στον πίνακα ανάλυσης προϋπολογισµού της οικονοµική προσφοράς της εταιρίας 

αναφέρεται, (παραδοτέο 2.4 στη στήλη ποσότητα) 90 Τηλεοπτικά και 90 Ραδιοφωνικά σποτ, δηλαδή 90/3 

µεταδόσεις την ηµέρα = 30 ηµέρες, ήτοι ένας µήνας. 

Στην διακήρυξη (σελ 30) αναφέρεται ότι «Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής 

προσφοράς, τεχνικής λύσης)…» αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Επιπλέον η επιτροπή 

θεωρεί ότι επί της ουσίας η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών µηνυµάτων για ένα µήνα αντί τριών, δεν συνάδει 

µε την απαίτηση της διακήρυξης για «κάλυψη  µέχρι  τη  λήξη  του  έργου» (σελ 9).  

Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένου ότι η Τεχνική Προσφορά έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί, σε 

σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές της προτεινόµενης υπηρεσίας, µέρος των οποίων στην περίπτωση 

της διάχυσης - ενηµέρωσης αποτελεί σαφώς και το πλήθος των µεταδόσεων των ενηµερωτικών 

µηνυµάτων, η επιτροπή µετά από διάλογο, κατέληξε οµόφωνα ότι υπάρχει σοβαρή διαφοροποίηση-

αναντιστοιχία µεταξύ οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς. 

Σε συνέχεια του παραπάνω συλλογισµού η Επιτροπή αποφασίζει την µη αξιολόγηση της 

οικονοµικής προσφοράς της Εταιρίας Living Prospects E.Π.Ε και προχωρά µε την κατάταξη των δύο 

υπολοίπων προσφορών.  

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων που έγιναν δεκτοί, η τελική βαθµολογία 

και κατάταξη τους σύµφωνα µε τον τελικό βαθµό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

Α/
Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Μέση 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΑΝΟΙΓΜΕ
ΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗ 

ΑΝΟΙΓΜΕ
ΝΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 

ΝΕΧΤ COM A.E.  
Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού 

Εµπορίου 
Συµβ. Υπηρεσιών & 

Συµµετοχών Α.Ε. 
Χαντέλη & Μπάρκα, 

Περιοχή Κιάφα,  
ΤΚ  45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

27.195,00 € 16,38% 107,00 1,00 1,000 100,00 

2 

ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.Π.Ε 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. 

Βας. Γεωργίου 3 – 
Μαρούσι – 15122 – 

ΑΘΗΝΑ   

28.500,00 € 12,36% 103,20 0,95 0,964 96,24 
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∆ιαπιστώνεται ότι η προσφορά της εταιρείας ΝΕΧΤ COM A.E. όπως υπολογίζεται µε τον τύπο 

της διακήρυξης (ΑΠ = 80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφερότερη. Η προσφερόµενη τιµή 

27.195,00 € µαζί µε ΦΠΑ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 33.449,85 € (συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ). 

Στις 3/7/2013  η εταιρία NextCom A.E. απέστειλε προς την επιτροπή υπόµνηµα µε το οποίο 

ζητούσε σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τους όρους της διακήρυξης να απαιτηθεί από τον 

χαµηλότερο µειοδότη, εταιρία «Living Prospects E.Π.Ε.» αιτιολόγηση της οικονοµικής της προσφοράς, 

δεδοµένου ότι, κατά την άποψη της «NextCom», αυτή είναι ασυνήθιστα χαµηλή και δεν διασφαλίζει την 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η επιτροπή θεωρεί ότι, µε βάση τον συλλογισµό που 

αναπτύχθηκε παραπάνω, η αιτιολόγηση προσφοράς καθίσταται εκ των πραγµάτων περιττή. 

 

Μετά τα παραπάνω : 

Η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

BioGaia» στην εταιρεία «ΝΕΧΤ COM A.E. Υψηλής Τεχ/γίας Ηλ/κού Εµπορίου Συµβ. Υπηρεσιών & 

Συµµετοχών Α.Ε.», Χαντέλη & Μπάρκα, Περιοχή Κιάφα, ΤΚ  45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ µε τιµή προσφοράς 

27.195,00 € (Μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 

∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των προσφορών και Εισήγησης για ανάθεση και υποβάλλεται στη Οικονοµική 

Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

          Απόστολος Παππάς              

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

Μαρία Ψαλλίδα 

 

 

 

 

Αθανάσιος Κιτσαντάς 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση πρότασης σύστασης δικαιώµατος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί των κτισµάτων 
και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας 
του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΝΠ∆∆), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας (ΟΤΑ Β’ Βαθµού – ΝΠ∆∆).   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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. 3986/2011 «Μέτρα µεσοπρόθεσµου», 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. 66301/509/09-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66499/2453/09-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη 1. Πρόταση σύστασης δικαιώµατος επιφανείας  και 2. Τοπογραφικό διάγραµµα 
χώρου και στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Με το παρόν σας διαβιβάζουµε πρόταση της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη σύσταση δικαιώµατος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί 
των κτισµάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας, 
ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΝΠ∆∆), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου - 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και παρακαλούµε για την έγκρισή της. Με τον Ν. 3986/2011 
«Μέτρα µεσοπρόθεσµου» (άρθρο 18 επ.) επανεισήχθη το εµπράγµατο δικαίωµα της επιφανείας 
επί δηµοσίων κτηµάτων. Επειδή η Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), έχει 
εκπονήσει σχετική πρόταση συστάσεως δικαιώµατος επιφανείας, επί των κτισµάτων και του 
οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα, στην Πρέβεζα, µε την καταβολή περιοδικού 
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ανταλλάγµατος,  υποβάλλουµε την ως άνω πρόταση προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας, λόγω αρµοδιότητας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176  του ν. 
3852/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5 του ν. 4071/12 , η Οικονοµική 
Επιτροπή είναι αρµόδια για την απόφαση αγοράς, παραχώρησης χρήσης, µίσθωσης και 
εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων. Εν προκειµένω η σύσταση του δικαιώµατος επιφανείας θα 
γίνει µε την καταβολή περιοδικού ανταλλάγµατος (εδαφονόµιο), το οποίο θα καταβάλλεται από 
την Περιφέρεια Ηπείρου στον κύριο (ΤΕΘΑ) κατά τη διάρκεια του δικαιώµατος. Προσοµοιάζει 
δηλ. περισσότερο µε µίσθωµα, δεν υπόκειται σε φόρο µεταβίβασης, όπως η αγορά ακινήτου 
αλλά σε φόρο εισοδήµατος για τον κύριο. Σε συνέχεια των  ανωτέρω παρακαλούµε για την 
έγκριση της πρότασης που ακολουθεί...». 

Στη συνηµµένη στην ως άνω εισήγηση, πρόταση, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Πρόταση σύστασης δικαιώµατος επιφανείας (Ν. 3986/2011) επί των διατηρητέων κτισµάτων 
και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας 
του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΝΠ∆∆), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή 

Ενότητας Πρέβεζας 

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το θέµα της στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έχει απασχολήσει πολλές φορές τόσο το Περιφερειακό Συµβούλιο όσο και την 
Οικονοµική Επιτροπή. 
Η χωροταξική διάσπαση των ∆ιευθύνσεων της Π. Ε. Πρέβεζας, δηµιουργεί από τη µια 
ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήµατα και από την άλλη υψηλό κόστος για την Περιφέρεια παρότι 
το ετήσιο κόστος ενοικίασης έχει µειωθεί από 262.000€ σε 195.000€. 
Κρίνεται ως 1ης προτεραιότητας η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου στέγασης και 
ενοποίησης όλων των ∆\νσεων της Π.Ε Πρέβεζας σε ένα χώρο µε στόχο την καλύτερη οργάνωση 
και διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών όπως και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών χωρίς την καταβολή πολλών και δαπανηρών µισθωµάτων.   
Ο χώρος πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της πόλης της Πρέβεζας, να είναι κατάλληλα 
διαµορφωµένος ώστε να δηµιουργεί ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόµενους 
και να συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Ο πλέον κατάλληλος χώρος για να γίνουν τα παραπάνω είναι το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα, το 
οποίο βρίσκεται  στα χωρικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και δη στο κέντρο της 
πόλης της Πρέβεζας και αποτελεί ιδιοκτησία του Ταµείου Εθνικής Άµυνας. Εντός του Κάστρου 
υφίστανται 16 κτίσµατα, όπως έχουν αποτυπωθεί στο συνηµµένο στην παρούσα από Ιανουάριο 
2013 τοπογραφικό διάγραµµα (κλίµακα 1:1000)  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
Από την άλλη αποτελεί πάγιο αίτηµα τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της πόλης της 
Πρέβεζας να αποδοθεί το Κάστρο στην τοπική κοινωνία και να ενταχθεί στον δηµόσιο χώρο της 
πόλης ώστε να αναπλαστεί, να αποκτήσει ζωή, να γίνει χώρος διοίκησης, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, πόλος έλξης και περιπάτου.  
Η διάταξη των υφιστάµενων κτισµάτων επιτρέπει τη διαµόρφωση ενός κεντρικού και σηµαντικής 
έκτασης υπαίθριου δηµόσιου χώρου καθώς και την οργάνωση δυο βασικών ζωνών χρήσεων 
(στέγασης υπηρεσιών της ΠΕ Πρέβεζας και δηµιουργία εστιών πολιτισµού). Βασική πρόθεση 
αποτελεί η επανένταξη του κάστρου στο δηµόσιο χώρο της πόλης και η ενεργοποίηση του µε 
συσχετισµό διαφορετικού τύπου αλλά αλληλοϋποστηριζόµενων χρήσεων που να διασφαλίζουν: 
• την συνεχή λειτουργία του όλες τις ώρες 
• την κάλυψη αναγκών της πόλης µε στόχο και την τόνωση της τοπικής κοινωνίας  
Όσον αφορά το πραγµατικό καθεστώς του Κάστρου του Αγ. Ανδρέα, ο χώρος αυτός µέχρι και το 
2004 εξυπηρετούσε ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Σήµερα βρίσκεται σε κατάσταση 
εγκατάλειψης, ορισµένα από τα κτίσµατα έχουν προχείρως καταληφθεί από πολιτιστικούς 
συλλόγους, ενώ άλλα ‘χρησιµοποιούνται’ από παραβατικά άτοµα, σε κάθε δε περίπτωση συνιστά 
πιθανή εστία µολύνσεων και έκνοµων δραστηριοτήτων ιδίως κατά τη διάρκεια των νυχτερινών 
ωρών.  
Όσον αφορά το νοµικό καθεστώς, πρόκειται για δηµόσιο κτήµα, κατά την έννοια του νόµου, 
κηρυγµένο ιστορικό διατηρητέο µνηµείο. Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της πόλης 
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Πρέβεζας ΄προορίζεται’ για χώρος κοινωνικών εξυπηρετήσεων και διοίκησης – δηµοσίων 
υπηρεσιών, πολιτιστικών λειτουργιών, αθλητισµού, χώρων στάθµευσης και αλσυλλίων.  
Οι ανωτέρω ‘προορισµοί’ συνιστούν περιεχόµενο των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων που 
προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 για τον β’ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) και 
στοχεύουν στην κάλυψη τοπικών αναγκών και αναγκών γενικού συµφέροντος.  
Με τον Ν. 3986/2011 «Μέτρα Μεσοπρόθεσµου» (άρθρο 18 επ.) επανεισήχθη  το εµπράγµατο 
δικαίωµα της επιφανείας επί δηµοσίων κτηµάτων.  
Στα πλαίσια λοιπόν των διατάξεων αυτών και µετά από πάρα πολλές συναντήσεις, συζητήσεις και 
διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και τοπικά:  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
(Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ) ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΩΣ ΕΞΗΣ: 
α) Στο αποτυπούµενο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα υπό στοιχεία 14 µνηµείο-ναός θα 
γίνεται χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό του (χώρος λατρείας σύµφωνα µε το δόγµα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπαγόµενος στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης), β) Τα 
υπόλοιπα κτίσµατα θα χρησιµοποιηθούν, µετά την πλήρη ανακατασκευή τους, για τη στέγαση των 
υπηρεσιών της ΠΕ Πρέβεζας και τη δηµιουργία χώρων πολιτισµού. Ειδικότερα, όπως 
απεικονίζεται και στο τοπογραφικό διάγραµµα (Συνηµµένο), προτείνεται: 
� Τα κτίρια 1(ΑΜ:1385), 2(ΑΜ:1362), 3(ΑΜ:1360), 4(ΑΜ:1349), 5(ΑΜ:1350), 6(ΑΜ:1351), 

7(ΑΜ:1352) συνολικού εµβαδού 3.840,28 τ.µ. να χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση των 
υπηρεσιών – κοινωνικές εξυπηρετήσεις της ΠΕ Πρέβεζας. 

� Το κτίριο 8(ΑΜ:1358) συνολικού εµβαδού 199,50 τ.µ. να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία 
χώρου εστίασης – αναψυχής (εστιατόριο) – καφετέρια κ.λ.π. 

� Το κτίριο 9(ΑΜ:1353) συνολικού εµβαδού 378,95 τµ να χρησιµοποιηθεί σαν εκθεσιακός 
χώρος και στέγαση πολιτιστικών φορέων. 

� Τα κτίρια 10(ΑΜ:1387), 11(ΑΜ:1388), 12(ΑΜ:1373), 13(ΑΜ:1372) συνολικού εµβαδού 
182,85 τµ να χρησιµοποιηθούν για τη στέγαση των πολιτιστικών φορέων της Πρέβεζας, για 
την πραγµατοποίηση πολιτιστικών δράσεων. 

� Το κτίριο 14(ΑΜ:1382) (εκκλησία) συνολικού εµβαδού 47,30 τµ να παραχωρηθεί στην Ιερά 
Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 

� Το κτίριο 15(ΑΜ:1367), (ΑΜ:1366), (ΑΜ:1365), (ΑΜ:1364), (ΑΜ:1363) συνολικού εµβαδού 
1.007,90 τµ να χρησιµοποιηθεί σαν αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και να περιλάβει 
µικρότερες αίθουσες για πρόβες των θεατρικών εργαστηριών της πόλης αλλά και στέγαση 
πολιτιστικών φορέων. 

� Το κτίριο 16(ΑΜ:1374) συνολικού εµβαδού 87,60 τµ να στεγάσει µία κεντρική µονάδα 
διαχείρισης και φύλαξης του χώρου και να περιλάβει µία µικρή αίθουσα για συνελεύσεις των 
οµάδων των πολιτιστικών συλλόγων. 

γ) Θα πραγµατοποιηθεί διαµόρφωση του υπαίθριου χώρου στο Κάστρο όπως αυτή περιγράφεται 
στη µελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου “ Άξονες Αναβάθµισης Ιστορικού Κέντρου 
Πρέβεζας”, Ιούνιος 2010. 
Προκειµένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω θα προτείνουµε στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας τα εξής: 
• Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας εφ’ όλων των υφισταµένων κτισµάτων και του οικοπέδου 

για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ετών. 
• Καταβολή περιοδικού ανταλλάγµατος ‘εδαφονόµιο’ ανερχόµενο σε ένα εκατοµµύριο 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00) € για όλη τη συµβατική διάρκεια του δικαιώµατος 
επιφανείας (60 έτη), το οποίο θα ξεκινήσει να αποδίδεται µετά την προτεινόµενη περίοδο 
χάριτος 7 ετών και θα αποπληρωθεί σε 30 έτη. Επισηµαίνεται εν προκειµένω πως για τον κατά 
τα άνω υπολογισµό έχει ληφθεί υπόψη ότι: α) η ‘τεκµαρτή’  αντικειµενική αξία του οικοπέδου 
εµβαδού 34.164τµ, ανέρχεται στο 6.535.440,00€ και β) η ‘τεκµαρτή’  αντικειµενική αξία των 
κτισµάτων, ανέρχεται στο 1.517.241,64 €. Το σύνολο δηλαδή της αντικειµενικής αξίας των 
κτισµάτων και του οικοπέδου ανέρχεται σε 8.052.681,64€. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, 
κος Στράτος Ιωάννου, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε 
διευκρινιστικές ερωτήσεις τους. 

Τα µέλη της κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, τοποθετήθηκαν ως εξής: «∆ιαχρονικό 
αίτηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, ήταν η παραχώρηση για χρήση και 
αξιοποίηση των χώρων και κτισµάτων του Κάστρου Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα, και για το λόγο 
αυτό συµφωνούµε µε τη διαδικασία για την υποβολή της πρότασης στο ΤΕΑ, µε την προϋπόθεση 
της σχετικής συµφωνίας του ∆ήµου Πρέβεζας (που έχει την ευθύνη των πολεοδοµικών ρυθµίσεων) 
και επιπρόσθετα ότι ο χώρος θα αξιοποιηθεί τόσο για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας όσο 
και για τη δηµιουργία υποδοµών φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων από τους τοπικούς φορείς 
πολιτισµού.». 

Το µέλος της Επιτροπής, κ. Κωτσαντής Κων/νος, τοποθετήθηκε ως εξής: «• Το κάστρο του Αγίου 
Αντρέα είναι ιστορικό µνηµείο στο κέντρο της πόλης. (Ιστορικό κέντρο Πόλης). Χρησιµοποιήθηκε 
από το στρατό για να εξυπηρετήσει <ανάγκες> άλλων εποχών. Έπρεπε εδώ και χρόνια από το 
Υπουργείο Άµυνας να είχε αποδοθεί για να εξυπηρετήσει ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της, 
χωρίς χρηµατικό τίµηµα (∆ιοίκησης και πολιτισµού). • Παρά την διαφωνία µας συνηγορούµε στη 
πρόταση για να ξεµπλοκαριστεί η διαδικασία χρησιµοποίησης του κάστρου για τις ανάγκες της 
πόλης και των κατοίκων της.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/848/15-07-2013) 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης σύστασης δικαιώµατος επιφανείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3986/2011, επί των διατηρητέων κτισµάτων και του οικοπέδου εντός του Κάστρου Αγίου 
Ανδρέα στην πόλη της Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (ΝΠ∆∆), υπέρ της 
Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας και η οποία 
ειδικότερα θα περιλαµβάνει:  

− Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας εφ’ όλων των υφισταµένων κτισµάτων και του οικοπέδου για 
χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ετών. 

− Καταβολή περιοδικού ανταλλάγµατος ‘εδαφονόµιο’ ανερχόµενο σε ένα εκατοµµύριο 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €) για όλη τη συµβατική διάρκεια του δικαιώµατος 
επιφανείας (60 έτη), το οποίο θα ξεκινήσει να αποδίδεται µετά την προτεινόµενη περίοδο 
χάριτος 7 ετών και θα αποπληρωθεί σε 30 έτη. Για τον κατά τα άνω υπολογισµό έχει ληφθεί 
υπόψη ότι: α) η ‘τεκµαρτή’  αντικειµενική αξία του οικοπέδου εµβαδού 34.164 τµ, ανέρχεται στο 
6.535.440,00 € και β) η ‘τεκµαρτή’ αντικειµενική αξία των κτισµάτων, ανέρχεται στο 
1.517.241,64 €. Το σύνολο δηλαδή της αντικειµενικής αξίας των κτισµάτων και του οικοπέδου 
ανέρχεται σε 8.052.681,64€. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε τα αριθµ. πρωτ. 1114/10-
07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67016/2490/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/849/15-07-2013) 
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Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων σε 
συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, 
ως εξής:  

13ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια 
του Χορευτικού Οµίλου ΠΡΕΒΕΖΑ, του 13ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 19 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου 2013 στην Πρέβεζα και στο Καναλάκι και 
στο οποίο θα συµµετέχουν τρία χορευτικά συγκροτήµατα από το εξωτερικό (1 από Σερβία και 2 
από Βουλγαρία) και πέντε  συγκροτήµατα από την Ήπειρο. Η κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ 
στην οποία εµφανίζονται  όλα τα χορευτικά συγκροτήµατα γίνεται το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 
στην πόλη της Πρέβεζας στο ∆ηµοτικό Κηποθέατρο. 

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001 σαν τοπικό Φεστιβάλ µε συµµετοχή τοπικών 
συγκροτηµάτων και µε διάρκεια µιας ηµέρας αλλά µετά την µεγάλη προσέλευση κόσµου και την 
επιτυχία που σηµείωσε εξελίχθηκε σε φεστιβάλ  διήµερο µε συµµετοχή συγκροτηµάτων από όλη 
την Ελλάδα  και στη συνέχεια από το 2005 σε ∆ιεθνές Φεστιβάλ µε διάρκεια 3 και 4 ηµερών µε 
συµµετοχή και ξένων συγκροτηµάτων από Κύπρο, Κούβα, Σερβία, Τουρκία, Σλοβακία ,Πολωνία, 
Βοσνία, Σλοβενία και Γαλλία και παραστάσεις στο Λούρο, Ωρωπό, Πάργα, Καναλάκι  και στην 
Πρέβεζα. Τα οφέλη από τη διοργάνωση είναι πολλαπλά: Είναι ένα από τα ελάχιστα ∆ιεθνή 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και  
εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από τοπικά συγκροτήµατα αλλά και από συγκροτήµατα από άλλες 
πόλεις της Ελλάδας και από το εξωτερικό για συµµετοχή στις εκδηλώσεις του. Συσφίγγονται οι 
σχέσεις µε Ευρωπαϊκές χώρες µέσω των εκπροσώπων του πολιτισµού τους (τα χορευτικά 
σχήµατα) γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό τη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης. Είναι γεγονός η 
µαζική προσέλευση και παρακολούθηση των εκδηλώσεων από τους κατοίκους των περιοχών που 
πραγµατοποιήθηκαν τα ΦΕΣΤΙΒΑΛ των προηγούµενων ετών αλλά και πολλών τουριστών των 
οποίων συνέπεσε χρονικά η παραµονή τους µε την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων. ∆ίνει τη 
δυνατότητα σε τοπικά χορευτικά σχήµατα από όλη την Ήπειρο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, 
να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και γενικότερα να «συναναστραφούν».   
 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 3.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για διατροφή των µελών των φιλοξενούµενων 
χορευτικών συγκροτηµάτων, εκτυπώσεις, αγορά πετρελαίου για τις ναυτικές σχολές στις οποίες θα 
διαµείνουν κάποια χορευτικά, ηχητική διαφήµιση και κατασκευή ξύλινης εξέδρας σε Πρέβεζα και 
Καναλάκι. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 
 

∆ιογένεια 2013 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια 
του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «∆ΙΟΓΕΝΗΣ», διήµερου πολιτιστικών εκδηλώσεων 
ποντιακής και λαϊκής µουσικής και χορού, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουλίου 
2013 µε είσοδο ελεύθερη, στη Ν. Σινώπη, όπου το ποντιακό στοιχείο υπάρχει έντονα καθότι και το 
χωριό ιδρύθηκε από ξεριζωµένους πρόσφυγες.  

Η πρώτη βραδιά είναι αφιερωµένη στον Πόντο µε παρουσίαση ποντιακών χορευτικών ντόπιων και 
ξένων. Θα φιλοξενηθεί το ιστορικότερο Ποντιακό Σωµατείο της Ελλάδας, ο Σύλλογος Ποντίων 
Πειραιώς που αποτελείται από 35 χορευτές. Θα ακολουθήσει ποντιακή βραδιά µε καταξιωµένους 
καλλιτέχνες. Τη δεύτερη βραδιά θα. γίνει ένα αφιέρωµα στο ρεµπέτικο- σµυρναίικο τραγούδι µε τον 
διακεκριµένο καλλιτέχνη Μπάµπη Τσέρτο συνοδεία οκταµελούς ορχήστρας. Επίσης θα 
παρουσιαστούν παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήµατα µε αφιερώµατα στη Μικρά Ασία και 
Καππαδοκία. 

Τα ∆ΙΟΓΕΝΕΙΑ πραγµατοποιούνται εδώ και 20 χρόνια και αποτελούν θεσµό πια για την περιοχή. 
Σκοπός είναι να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου µέσα από τη µουσική και το χορό 
που αποτελούν κύριες εκφράσεις του. Επίσης η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής µε τη  διάσωση, 
τη διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και εθίµων του Πόντου και τη σύσφιξη των σχέσεων του 
Ποντιακού Ελληνισµού γεφυρώνοντας παράλληλα τις διαφορές µεταξύ του προσφυγικού και 
ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγµατα προόδου και συνέχειας. Τέλος να δώσει στους νέους 
ηθικές αξίες και αυτοί µε τη σειρά τους ένα δυναµικό παρόν στις πολιτιστικές εξελίξεις του σήµερα. 
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− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για αµοιβή για τη µουσική 
παράσταση αφιέρωµα στο ρεµπέτικο-σµυρναίικο τραγούδι, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Καλοκαιρινή συναυλία µε τη Φιλαρµονική Θεσπρωτικού 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, συναυλίας µε το Φιλαρµονικό 
Σύλλογο Θεσπρωτικού «Απόλλων», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2013 στον 
Πολυχώρο του Λυκείου Θεσπρωτικού, και απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Φιλιππιάδας 
και της ευρύτερης περιοχής (ευρείας απήχησης) µε είσοδο ελεύθερη. 

Θα παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα αφιερωµένο σε Έλληνες µουσικοσυνθέτες  που θα συνεχιστεί µε 
τη συµµετοχή ορχήστρας λαϊκής και δηµοτικής µουσικής. Ο φιλαρµονικός σύλλογος Θεσπρωτικού 
“Απόλλων” ιδρύθηκε το 1964 µε σκοπό να καλύψει µε την παρουσία του τις εθνικές εορτές, τη 
συνοδεία του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή και την λιτανεία της 8ης Σεπτεµβρίου, ηµέρα 
περιφοράς της εικόνας της Πολιούχου του χωριού. Σήµερα έχει διευρύνει την παρουσία του µε 
µουσικές βραδιές και συναυλίες στο νεοσύστατο ∆ήµο Ζηρού και συµµετέχει σε φεστιβάλ και 
εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την 
ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την 
µουσική σπουδαίων  συνθετών  από τη φιλαρµονική του Θεσπρωτικού που είναι ιδιαίτερα αγαπητή 
σε όλους. Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να µπορούν να το παρακολουθήσουν και 
λιγότερο µυηµένοι σε αυτό το είδος της µουσικής.  Επίσης είναι καλλιτεχνική εκδήλωση  που 
καλλιεργεί τη µουσική παιδεία, µυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στην οργανική µουσική και 
προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους συµπολίτες µας. Η συγκεκριµένη διοργάνωση έχει ως 
σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής µέσα από τη στήριξη της ερασιτεχνικής 
δηµιουργίας και του τοπικού φιλαρµονικού σχήµατος, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την 
προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων και 
τραπεζιών, ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και εκτυπώσεις, δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Καταψηφίζουµε την πρόταση επειδή –παρά τις επανειληµµένες εισηγήσεις µας– η 
επιλογή των εκδηλώσεων, προτείνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη, χωρίς τη δυνατότητα 
υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφεροµένους φορείς µετά από πρόσκληση και τον καθορισµό 
συγκεκριµένων κριτηρίων για την επιλογή τους. Η καταψήφιση σχετίζεται µε την εφαρµοζόµενη 
διαδικασία και όχι µε συγκεκριµένες εκδηλώσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση.». 
................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 76 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού 
δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το 
θέµα, που εισήλθε προς συζήτηση στην 5η /05-02-2013 συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 9016/334/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο 
υποβλήθηκαν συνηµµένα:  Α) το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του έργου του θέµατος, Β) οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά του ανωτέρω Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ήτοι: η µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένσταση του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, η µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένσταση του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και η µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένσταση του 
Λιάνου Αναστάσιου, και Γ) η από 29-01-2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, επί των ανωτέρω ενστάσεων. 

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

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

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

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

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

13. Το αριθµ. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, στο οποίο 
περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/3-6-2013 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
29/05-06-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 54959/1934/10-06-2013 στον 
φάκελο 1/2013 Προσφυγών), σύµφωνα µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή: «… ∆έχεται την από 30-4-2013 ασκηθείσα προσφυγή του Αναστασίου 
Λιάνου Ε∆Ε, κατοίκου Ηγουµενίτσας, Ακυρώνει  την  προσβαλλόµενη  υπ'  αριθµ. 11/2013  
απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ως προς το 19° θέµα) ως µη νόµιµη. 
Αναπέµπει την υπόθεση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να 
ληφθεί νέα νόµιµη απόφαση, ώστε η προσφορά του προσφεύγοντα να γίνει αποδεκτή και να 
συµµετάσχει αυτός στην περαιτέρω διαδικασία διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση 
δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας». …...». 

14. Την αριθµ. 18/727/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, 
σύµφωνα µε την ως άνω, αριθµ. 1/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 
του Ν. 2218/94 που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 5/2013 Πρακτικό της Α) ανακλήθηκε η 
αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασή της, ως προς το σκέλος αυτής που αφορά στον 
αποκλεισµό της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.», από τον 
διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», κατόπιν αποδοχής της σχετικής, µε αρ. 
πρωτ. 7899/166/25/01/2013 ένστασης του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, κατά του 
Πρακτικού της Ε.∆. της ανωτέρω δηµοπρασίας και Β) τροποποιήθηκε ως άνω αριθµ. 
11/338/03-04-2013 απόφασή της, κάνοντας αποδεκτή την προσφορά της ατοµικής 
επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.», στην ανοιχτή δηµοπρασία που διενεργήθηκε 
την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και Γ) 
διαβιβάσθηκε η απόφαση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ανωτέρω έργου, ώστε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοπρασίας, µε τη σύνταξη του οριστικού πίνακα, µε τη 
συµµετοχή και της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.», και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου.  

15. Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε για το 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 66344/1265/09-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66625/2460/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο 
υποβάλλεται συνηµµένα το από 02-07-2013 3ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

« …. Σε συνέχεια του από   24-04-2013  2ου  πρακτικού δηµοπρασίας και κατόπιν  της αρ. 
18/727/21-6-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου η 
οποία σύµφωνα µε την αριθµ. 1/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 
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2218/94 που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 5/2013 Πρακτικό της , µε την οποία έγινε δεκτή η 
από 30-04-2013 ασκηθείσα προσφυγή του κ. Λιάνου Αναστασίου Ε∆Ε, κατά της αριθµ. 
11/338/03-04-2013 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µετά την µέρει ακύρωσή της από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, επειδή 
κατά τη λήψη της διαπιστώθηκε παράβαση νόµου. Με την ως άνω απόφασή της η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 27 παρ.2 του Ν. 3669/08, την αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασή της , ως προς το 
σκέλος αυτής που αφορά στον αποκλεισµό της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος 
του Κων.» από τον διαγωνισµό που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαρίου Θεσπρωτίας», κατόπιν 
αποδοχής της σχετικής, µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάµπρου 
Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, κατά του 1ου  Πρακτικού της Ε.∆. της ανωτέρω δηµοπρασίας και 
τροποποιεί την ως άνω αριθµ. 11/338/03-04-2013 απόφασή της, κάνοντας αποδεκτή την 
προσφορά της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.». Κατόπιν αυτών και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της 
∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου 
Λιθαρίου Θεσπρωτίας »  µειοδότης είναι  ο  κ. Λιάνος Αναστάσιος του Κων/νου Ε∆Ε µε 
έκπτωση 26%  µε προσφερόµενο ποσό 18.500,00 ( µε Φ.Π.Α.). Η Ε.∆. κρίνει την 
προσφορά του κ. Λιάνου Αναστασίου του Κων/νου Ε∆Ε  συµφέρουσα και εισηγείται την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτόν. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/850/15-07-2013) 

− Την έγκριση του από 02-07-2013, 3ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Λιάνος Αναστάσιος του Κων/νου Ε∆Ε, µε έκπτωση 26% και µε προσφερόµενο ποσό 
18.500,00 (µε Φ.Π.Α.) και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Λιάνο Αναστάσιο του Κων/νου Ε∆Ε, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του µειοδότη (26,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης της 5ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», 
µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-07-2013.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64370/1238/05-07-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65329/2430/05-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα, η εισηγητική έκθεση για 
παράταση προθεσµίας του έργου που αναφέρεται στο θέµα µαζί µε την σχετική αίτηση 
παράτασης από τον ανάδοχο του έργου και η διατύπωση γνώµης της παράτασης από την 
∆ιαχειριστική Αρχή. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: «….Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>> και συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους… Είχε  
υποβληθεί  το  σύνολο  των  µελετών  και  εκκρεµούσε  µόνο  η  έγκριση  και 
υποβολή   αντιγράφων  των  τευχών  δηµοπράτησης  του  έργου  καθώς  και των  
ΦΑΥ ,  ΣΑΥ.  Ο  ανάδοχος  µε την  µε αριθµ .  Πρ .  51384/956 αίτησή  του ,   ζητάει  
5η   παράταση  συνολικής  προθεσµίας  2 µήνες  έως  την  31-07-2013 για τους  
ακόλουθους  λόγους :  H διαχειριστική αρχή µε το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 2665/1-7-2013 
έγγραφό της διατύπωσε την σύµφωνη γνώµη της για την παράταση. Θα απαιτηθεί  
χρόνος  για την  έγκριση  των  µελετών  ώστε να  υποβληθούν  και  τα υπόλοιπα  
αντίγραφα .  Επειδή  λοιπόν  οι παραπάνω  αναφερόµενοι  λόγοι κρίνονται 
βάσιµοι εισηγούµαστε  την  χορήγηση  παράτασης  συνολικής  προθεσµίας  του  
έργου  του  θέµατος  µέχρι 31-7-2013.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/851/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-07-2013, σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 
2665/01-07-2013 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της σύµβασης µε την παράταση της συνολικής 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για τη 
συγκεκριµένη µελέτη, έχουν ήδη δοθεί άλλες τέσσερις παρατάσεις, και έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. Επανέλαβε δε την πρότασή του για τα εξειδικευµένα έργα και µελέτες όπως 
αυτή του θέµατος, τα οποία έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 15/543/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προϋπολογισµού € 22.759,33  µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
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Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) έτους 2013 και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 42018/1411/07-05-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 18/731/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγισης και 
ελέγχου του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά 
που κατατέθηκε, της εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αφορά σε 1100 λίτρα 
dimethote 40% και 250 λίτρα alfa-cypermethrin 10%, δεδοµένου ότι πηροί τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική 
προσφορά. 

8. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
66685/2143/10-07-2013  και 70063/2223/10-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 
66811/2465/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες αναφέρονται τα 
εξής:  

« Α-Παρακαλούµε για την έγκριση του πρακτικού Νο 2 της αρµόδιας επιτροπής που διενήργησε 
τον πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια 
του προγράµµατος της καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 στο νοµό  
Θεσπρωτίας , προυπολογισµού 22.759,33€ µε ΦΠΑ. Η επιτροπή µετά την αριθµ 18/731/21-6-
2013 απόφασή σας προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας BASF 
ΕΛΛΑΣ η οποία έχει ως εξής: 1-Για τα 250 λίτρα του σκευάσµατος FASTAC 10 SC 
(Alphacypermethrin 10% β/ο SC) η τιµή προσφοράς είναι 26,08€ ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ (13%). 
Η συνολική προσφορά είναι 7.367,60 € µε ΦΠΑ έναντι 7.628,63µε ΦΠΑ του ποσού της 
διακήρυξης (ποσοστό έκπτωσης 3,42% ) και εισηγείται την κατακύρωση στην εταιρεία BASF 
Ελλάς της προµήθειας  του ανωτέρω σκευάσµατος. 2-Για τα 1.100 λίτρα του σκευάσµατος 
EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC) η τιµή ανά λίτρο είναι 6,70€ χωρίς ΦΠΑ (13%) και το  
συνολικό ποσό 8.328,1€  µε ΦΠΑ το οποίο υπερβαίνει το ποσό της διακήρυξης 6.587,90€ µε 
ΦΠΑ  και απορρίπτεται από την επιτροπή. Στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει απόφαση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε αριθµ πρωτ.6082/65548/30-5-2013 η οποία 
τροποποιεί την αριθµ. πρωτ. 2684/29548/8-3-2013 απόφαση παραγ.2 του ανωτέρω 
υπουργείου και ορίζει ότι η τιµή του ανωτέρω προϊόντος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το 
ποσό  των 6,7€/λίτρο χωρίς ΦΠΑ, την ώρα που η ανωτέρω διακήρυξη ήταν σε εξέλιξη και δεν 
µπορούσαν να γίνουν αλλαγές( δηµοσιεύθηκε την 29-5-2013 µε τιµή 5,30€/λίτρο χωρίς ΦΠΑ). 
Παρακαλούµε όπως λόγω του επείγοντος και της άµεσης εφαρµογής του προγράµµατος 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, έχουµε την έγκρισή σας για την προµήθεια του ανωτέρω 
σκευάσµατος  µε απευθείας ανάθεση, από την υπηρεσία µας, µε κλειστές προσφορές. Β-Για τα 
1.200 λίτρα του σκευάσµατος Spinosad (0,024%β/ο) προυπολογισµού 8.542,80 µε ΦΠΑ δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά και ζητείται η έγκριση της επιτροπής για απευθείας ανάθεση µε 
κλειστές προσφορές  από την υπηρεσία µας λόγω του επείγοντος και της άµεσης εφαρµογής 
του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς...». 

 « …...Σε συνέχεια του αριθµ 66685/2143/10-7-2013 εγγράφου µας και έχοντας υπόψη την  
αριθµ  6082/65548/30-5-2013 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
,σας κάνουµε γνωστό ότι  για την προµήθεια 1.100 λίτρων του σκευάσµατος ΕFΝΤΑΚΟΝ 40 
ΕC (Dimethoate 40 EC) θα απαιτηθεί ποσό επί πλέον 1.740,20€ το οποίο υπάρχει στον 
προυπολογισµό,  καθότι η τιµή έχει αλλάξει και από 5,30€ (χωρίς ΦΠΑ 13%) γίνεται 6,70€ το 
λίτρο ,  καθώς και το συνολικό ποσό  από  6.587,90 µε ΦΠΑ που ήταν στην διακήρυξη 7/2013  
γίνεται 8.328,10€ µε ΦΠΑ (Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας)…».    

Στο ως άνω Πρακτικό Νο2/26-06-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια του προγράµµατος της  καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2013, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 7/2013 



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 84 - 

 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  26η   Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.µ.  

συνεδρίασε στο Γραφείο 2 του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας η Επιτροπή, η οποία 
συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
1. Τούση Θεοδώρα     Πρόεδρος   
2. Παππάς Σπυρίδων    µέλος 
3. Πάσχου Ειρήνη  µέλος 
 
Μετά την 18/731/21-06-2013 Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η επιτροπή προχώρησε στην 
αποσφράγιση του  φακέλου  της οικονοµικής προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι : 
1ον. Για 1.100 λίτρα του σκευάσµατος ΕΦΝΤΑΚΟΝ  40 EC ( δραστική ουσία Dimethoate  40 EC), τιµή 
ανά λίτρο 6,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ  και συνολική προσφορά 8.328,1 ευρώ µε ΦΠΑ, η οποία υπερβαίνει το 
ποσό των 6.587,90 ευρώ µε ΦΠΑ της διακήρυξης και εποµένως δεν γίνεται αποδεκτό. 
2ον. Για 250 λίτρα του σκευάσµατος FASTAC 10 SC ( δραστική ουσία Alphacypermethrin 10% β/ο SC), 
τιµή ανά λίτρο 26,08 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολική προσφορά 7.367,60 ευρώ µε ΦΠΑ, έκπτωση 
3,42% και γίνεται αποδεκτό. 
 
 Η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ως προς το δεύτερο 
σκεύασµα και την κήρυξη άγονου του διαγωνισµού ως προς το πρώτο σκεύασµα. 
 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.  
ΟΜΟΦΩΝΑ 

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/852/15-07-2013) 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 22.759,33 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), από 
επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) έτους 2013  

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της µοναδικής συµµετέχουσας εταιρείας 
«BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αφορά σε 1100 λίτρα dimethote 40% και 250 λίτρα alfa-
cypermethrin 10%, και είχε γίνει αποδεκτή στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει του 
Νο1/14-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 18/731/21-
06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Μετά τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι: Α) γίνεται 
δεκτή ως προς το σκέλος αυτής που αφορά τα 250 λίτρα του σκευάσµατος FASTAC 10 SC 
(Alphacypermethrin 10% β/ο SC), µε τιµή προσφοράς € 26,08 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ (13%) και 
συνολική προσφορά € 7.367,60 µε ΦΠΑ και µε ποσοστό έκπτωσης 3,42% και εισηγείται την 
κατακύρωση στην εταιρεία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», της προµήθειας του ανωτέρω σκευάσµατος 
και Β) απορρίπτεται ως προς το σκέλος αυτής που αφορά τα 1.100 λίτρα του σκευάσµατος 
EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), µε τιµή προσφοράς € 6,70 χωρίς ΦΠΑ (13%) και 
συνολική προσφορά € 8.328,10  µε ΦΠΑ, η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Νο2/26-06-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, βάσει και του 
Πρακτικού Νο1/14-06-2013 της Επιτροπής, 
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Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης για την προµήθεια 250 λίτρων του σκευάσµατος FASTAC 10 
SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC), η εταιρεία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 
26,08 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ (13%) και συνολική προσφορά € 7.367,60 µε ΦΠΑ και µε ποσοστό 
έκπτωσης 3,42%  

Ενώ ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος: Α) ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προµήθεια 
1.200 λίτρων του σκευάσµατος Spinosad (0,024%β/ο) προϋπολογισµού 8.542,80 µε ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά και Β) ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην 
προµήθεια 1.100 λίτρων του σκευάσµατος EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), δεδοµένου ότι 
η προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού ως προς το σκέλος αυτού που αφορά 
στην προµήθεια 250 λίτρων του σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC), 
θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα 
προσκοµίσουν οι προσωρινοί µειοδότες, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 
118/07.  

Β.  Για το σκέλος του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια 
1.200 λίτρων του σκευάσµατος Spinosad (0,024%β/ο) προϋπολογισµού 8.542,80 µε ΦΠΑ, ο 
οποίος απέβη άγονος, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο1/14-06-2013 της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, και λόγω του επείγοντος της άµεσης 
υλοποίησης του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς,  

εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, της προµήθειας του ανωτέρω σκευάσµατος, µετά από λήψη 
κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

Γ.  Για το σκέλος του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια 
1.100 λίτρων του σκευάσµατος EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), ο οποίος απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Νο2/26-06-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
η προσφορά που κατατέθηκε υπερέβαινε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, και λόγω του 
επείγοντος της άµεσης υλοποίησης του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς,  

εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της προµήθειας του 
ανωτέρω σκευάσµατος, µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη € 8.328,10 µε ΦΠΑ, βάσει της µε αριθµ. 
πρωτ. 6082/65548/30-05-2013 Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η 
οποία τροποποιεί την προηγούµενη, αριθµ. πρωτ. 2684/29548/08-03-2013 σχετική Απόφαση 
(παραγ. 2) και ορίζει ότι η τιµή του ανωτέρω προϊόντος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το 
ποσό  των 6,7€/λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ως εξής: 

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

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1.100 6,70 8.328,10 € µε ΦΠΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας: α) δαπάνη για την συντήρηση-καθαρισµό 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και β) δαπάνη για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή εκτυπωτή και φωτοτυπικού µηχανήµατος, και δαπάνη για την προµήθεια 
σφαγιδών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
65151/2101/05-07-2013 και 66680/2142/10-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε 
αρ. πρωτ. 66972/2486/10-07-2013 και 66812/2466/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπανών α) για την συντήρηση-
καθαρισµό κλιµατιστικών µηχανηµάτων και β) για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
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επισκευή εκτυπωτή και φωτοτυπικού µηχανήµατος, και δαπάνη για την προµήθεια 
σφαγιδών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/853/15-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΕΦ και ΚΑΕ του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως εξής:  

1. ∆απάνη συνολικού ποσού € 1.377,60 µε ΦΠΑ, για την ανάθεση στον Βέρµπη Παναγιώτη, 
που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εργασιών 
για την συντήρηση-καθαρισµό τριάντα δύο (32) διαφόρων κλιµατιστικών µηχανηµάτων για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. (Φορέας 072 ΚΑΕ και 0869α) 

2.  ∆απάνη συνολικού ποσού € 137,76 µε ΦΠΑ για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή του εκτυπωτή τύπου TOSHIBA E-STYDIO 161 του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
Παραµυθιάς. (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0869α) 

3. ∆απάνη συνολικού ποσού € 332,10 µε ΦΠΑ για την επισκευή του Φωτοτυπικού 
µηχανήµατος, DEVELOP INEO 250 της ∆ιεύθυνσης A/θµιας Εκπαίδευσης Π.Ε 
Θεσπρωτίας. (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0869α) 

4. ∆απάνη συνολικού ποσού € 200,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια σφαγιδών του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε Θεσπρωτίας για την οµαλή λειτουργία του 
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 20/2013 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 
δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν 
αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την µυοκτονία- εντοµοκτονία του κτιρίου στέγασης των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67058/2153/10-07-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66978/2487/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «…. την έγκριση της δαπάνης του ποσού 971,70 µε ΦΠΑ το οποίο 
απαιτείται για την µυοκτονία- εντοµοκτονία του κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών  της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας . Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας &Κοινωνικής Μέριµνας –Τµήµα κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
µε το αριθµ 984/8-7-2013 έγγραφό της υποδεικνύει την  άµεση µυοκτονία –εντοµοκτονία του κτιρίου 
για λόγους υγιεινής και συνέλεξε για αυτό το λόγο τρεις (3) προσφορές µε χαµηλότερη τιµή την 
προσφορά του Ζαφείρη Αναστάσιου (γεωπόνου) µε το ανωτέρω ποσό .Οι άλλες προσφορές είναι 
του Γιάγκα Θωµά µε ποσό 2.373,90€ µε ΦΠΑ και της Λιόλιου-Κώτση  Πετρούλας µε ποσό 1.143,90 
µε ΦΠΑ (φορέας 072 και ΚΑΕ 0899α ….).». 

Στο συνηµµένο στην ανωτέρω εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 984/08-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας –Τµήµα κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
αναφέρονται τα εξής:   
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«…. Για λόγους ∆ηµόσιας Υγείας και προστασίας τόσο των εργαζοµένων όσο και των πολιτών στο 
χώρο εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, απαιτείται κατά χρονικές περιόδους 
εφαρµογή έργου απεντόµωσης και µυοκτοκτονίας. Έχουν περιέλθει δύο (2) έτη από την τελευταία 
απεντόµωση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας µας .και τρία (3) έτη από την τελευταία 
µυοκτονία. Υπάρχουν αναφορές και µαρτυρίες υπαλλήλων για περιττώµατα ποντικιών στα γραφεία 
του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ποντίκια που διατρέχουν πολλές φορές στους διάφορους 
χώρους του κτιρίου .όπως επίσης έντοµα και κυρίως κατσαρίδες. Η υπηρεσία µας για την 
αντιµετώπιση της κατάστασης, ζήτησε από επαγγελµατίες έργου απεντόµωσης και µυοκτονίας 
χώρων, κατάθεση περιγραφής εργασίας και οικονοµική προσφορά.  
Παραλάβαµε τρεις προσφορές: 
1) Έργο απεντόµωσης και µυοκτονίας κοινή προσφορά για το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τον κο Θωµά Πάγκα (συνεργείο 
καθαρισµού),για το ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριάντα (1.930) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α ή µετά 
Φ.Π.Α. (23%) το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(2.373,90). 
2) Από την Απολυµαντική-Περιβαλλοντική της κας Λιόλιου-Κώτση Πετρούλα, για απεντόµωση 
και µυοκτονία του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας, το ποσό των  εννιακοσίων τριάντα ευρώ 
(930) χωρίς Φ.Π.Α.. ή µετά ΦΠΑ (23%) ,το ποσό των χιλίων εκατό σαράντα τριών ευρώ και 
ενενήντα λεπτά (1.143,90) 
3) Από την Ζαφείρη Αναστασίου (Γεωπόνο) προσφορά, για απεντόµωση και µυοκτονία του 
κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας το ποσό των επτακοσίων ενενήντα (790) ευρώ. χωρίς Φ.Π.Α. 
ή µετά Φ.Π.Α. εννιακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (971,70) 
Λαµβάνοντας υπ' όψιν τις παραπάνω προσφορές για την εκτέλεση του έργου µυοκτονίας και 
απεντόµωσης του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνδυασµό και µε την 
περιγραφή εκτέλεσης του έργου, αξιολογούµε ως οικονοµικότερη την προσφορά του κου Ζαφείρη 
Αναστάσιου Γεωπόνου, δαπάνη για το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας το ποσό 
των επτακοσίων ενενήντα (790) ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή µετά ΦΠΑ (23%) το ποσό των εννιακοσίων 
εβδοµήντα ένα ευρώ (971,70) και εβδοµήντα λεπτά. 
Την σωστή εκτέλεση και τα αποτελέσµατα του έργου θα τα παρακολουθήσει η υπηρεσία µας. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/854/15-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την µυοκτονία – εντοµοκτονία, για λόγους υγιεινής, του κτιρίου 
στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Ζαφείρη Αναστάσιο, Γεωπόνο, ο οποίος υπέβαλε 
την πλέον συµφέρουσα προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε συνολικό ποσό € 971,70 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899α).  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 10 έως 11 Ιουλίου 2013, για υπηρεσιακούς λόγους  και έγκριση σχετικών 
δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66657/2138/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 66711/2462/10-07-2013 στον φάκελο 9/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 10 έως 11 Ιουλίου 
2013,  προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για θέµατα της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 66657/2138/10-07-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 05-07-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/855/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 10 έως 11 Ιουλίου 2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παραβρεθεί 
σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης για θέµατα της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 
50,00 που αφορά στην κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 300,00 για τη συµµετοχή του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου,  
υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στο εξ αποστάσεως (distance- learning) επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (European Public Low Organization), µε τίτλο 
«Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων 
∆ιεθνών Φορέων». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
4833/08-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 66028/2440/09-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της συµµετοχής του 
Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο εξ αποστάσεως (distance- learning) επιµορφωτικό πρόγραµµα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (European Public Low Organization), µε 
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τίτλο «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων 
∆ιεθνών Φορέων». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/856/15-07-2013) 

Εγκρίνει την συµµετοχή του Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο εξ αποστάσεως (distance- learning) 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (European Public 
Low Organization), µε τίτλο «Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισµοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Άλλων ∆ιεθνών Φορέων», που αφορά  δηµοσίους υπαλλήλους των κάθε είδους 
Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της κατά τόπο και καθ’ ύλην (ΝΠ∆∆-ΝΠΙ∆) 
Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ, που ασχολούνται ήδη ή επιθυµούν να 
ασχοληθούν µε υπηρεσίες σχεδιασµού και διαχείρισης  αναπτυξιακών  ή κοινωνικών 
προγραµµάτων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς, συνολικής διάρκειας τριών µηνών (350 ώρες κατάρτισης) 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 300,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
του υπαλλήλου στο ανωτέρω εξ αποστάσεως (distance- learning) επιµορφωτικό πρόγραµµα, 
που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899 της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες 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 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 65255/2111/03-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  65328/2429/05-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη 
µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης του παραπάνω ΧΕΠ την 31/12/2013. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/857/15-07-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 
31/12/2013, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς, ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, εκ 
µέρους 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.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 Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 67482/514/11-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.67558/2528/11-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …  
Όπως, αναφέρεται στο περιεχόµενο του σχεδίου της Μηνυτήριας Αναφοράς που 
παρατίθεται κατωτέρω, ο ∆ηµήτριος Λαγός (ενάγων) ζητάει µε την από 20-6-2006 
αγωγή του που στρέφει εναντίον της Περιφέρειας Ηπείρου (εναγόµενη) να του 
καταβάλλει το ποσό των (1.882.790) ευρώ, επικαλούµενος πραγµατικά γεγονότα, των 
οποίων η αλήθεια αµφισβητείται από συγκεκριµένα στοιχεία του φακέλου. Επειδή, 
λοιπόν τίθεται σοβαρό ζήτηµα για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Περιφέρειας, θα πρέπει σύµφωνα  µε το άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει) να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για 



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 97 - 

περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρµόδιες ποινικές αρχές στη βάση των 
στοιχείων που επικαλούµαστε ………. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή 
σας θα πρέπει να λάβει απόφαση για την κατάθεση της ως άνω µηνυτήριας αναφοράς 
ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την κατάθεση αυτή και εν γένει  για κάθε άλλη ενέργεια 
που κριθεί απαραίτητη.. …». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/858/15-07-2013) 

Εγκρίνει, την κατάθεση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου και για την προστασία των 
συµφερόντων της, µηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, 
ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω από τις αρµόδιες ποινικές αρχές, τα πραγµατικά γεγονότα 
που επικαλείται ο ενάγων ∆ηµήτριος Λαγός στην από 20-06-2006 αγωγή αποζηµίωσής του, 
η οποία στρέφεται εναντίον της Περιφέρειας Ηπείρου, και των οποίων η αλήθεια 
αµφισβητείται από συγκεκριµένα στοιχεία του φακέλου και  

Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την κατάθεση της ως άνω µηνυτήριας 
αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, και εν γένει για κάθε άλλη 
ενέργεια που κριθεί απαραίτητη.  
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», 
προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 101905/4152/16-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Επισκευή 
λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού 33.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 
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7. Την από 23-08-2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου 
Ζαγορίου σχετικά µε την εκτέλεση του έργου του θέµατος, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε 
µε την αριθµ.8/60/25-07-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 15/522/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 44451/4149/14-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 40830/3891/29-04-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου.   

9. Το αριθµ. πρωτ. 67457/6557/11-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67520/2524/11-07-2013 στον φάκελο 
9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 21-06-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το 
οποίο «….. Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης 
προσφοράς) µειοδότη ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα 
συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση 
των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.  Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 
µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για 
κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 
(Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω 
διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της 
οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές 
οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του 
παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
(γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της 
συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα της προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της 
συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες 
Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, 
την 21-06-2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι 
όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, 
αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και 
αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 21-06-
2013 η  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι 
δηλαδή όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», µε 
ποσοστό έκπτωσης 3,00% και ποσό προσφοράς 32.010,16 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και ότι 
για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 25-06-2013 και ώρα 7:30 και 
λήξη την 29-06-2013 και ώρα 14:30....». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/859/15-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Επισκευή λαογραφικού – ιστορικού µουσείου Ελαφοτόπου», προϋπολογισµού € 
33.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ», µε ποσοστό έκπτωσης 3,00% και ποσό προσφοράς 32.010,16 € (µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΣΩΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ», 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 (3%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2013 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε 
τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 43432/1911/13-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε 
τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας - Αµµουδιάς», προϋπολογισµού 28.000 € µε τον Φ.Π.Α.  
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7. Την αριθµ. 16/624/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για το έργο του 
θέµατος, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
50333/4746/29-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, 
η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 43555/4089/29-05-2013απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

8. Το αριθµ. πρωτ. 67386/6545/11-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67522/2525/11-07-2013 στον φάκελο 
9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 19-06-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής: «…. Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. 
κατάθεσης προσφοράς) µειοδότη ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή 
του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και 
το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη 
συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το 
παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας 
ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. 
Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης 
του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του 
ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο 
προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά 
σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα 
παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα 
εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της 
συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν 
τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη 
συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων 
γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, 
οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις 
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε 
σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως 
προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι 
προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και αναγράφονται στον Πίνακα 
(IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 26-06-2013 ο Πρόεδρος 
της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή 
όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό 
έκπτωσης 07% και ποσό προσφοράς 21.170,73€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι για την υποβολή 
τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 27-06-2013 και ώρα 7:30 και λήξη 
την 03-07-2013 και ώρα 14:30 …. ». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
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άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική 
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/860/15-07-2013) 

− Την έγκριση του από 26-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-
2013 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα 
της Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 07% και 
ποσό προσφοράς 21.170,73 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΑΪΝΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.∆.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη (7%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 16/624/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια 
στη διαδικασία της ανάθεσης και συνήθως µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
16/624/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία:  Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
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προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος προϋπολογισµού δαπάνης € 
15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου» και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

7. Το αρ. πρωτ. 67349/5444/11-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67401/2516/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(µε συλλογή σφραγισµένων ̟ροσφορών) για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Η̟είρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση 

̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
̟αραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών). 

 
 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

10.00 ̟.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού, ̟ου 
συγκροτήθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 18/710/21-06-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Η̟είρου, για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Συντήρηση και συµ̟λήρωση 
̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
̟αραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών)», ̟ροϋ̟ολογισµού 
15.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο 
«Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας 
Η̟είρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή ̟αραβρέθηκαν οι : 
1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄, ως ̟ρόεδρος, 
2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
και 
3. Τάτσης Σ̟υρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 
Η ε̟ιτρο̟ή, µέχρι και τη 10:00 ̟.µ., καταληκτική ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών, δέχτηκε 

µόνο την ̟ροσφορά του ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ̟αρότι, στην ̟ροκειµένη 
̟ερί̟τωση, τηρήθηκαν οι σχετικές διατυ̟ώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή 
µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, ̟ρος το σκο̟ό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της 
διαδικασίας του διαγωνισµού [ανάρτηση της Ανακοίνωσης του διαγωνισµού στον 
κεντρικό ∆ιαδικτυακό Τό̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Η̟είρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr)]. Η Περιφέρεια Η̟είρου 
εξασφάλισε συνθήκες ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκο̟ό τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Το ζήτηµα του ε̟ιτρε̟τού της κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού 
στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, έχει α̟ασχολήσει τη νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχει α̟οφανθεί, σε αντίστοιχες εξεταζόµενες ̟ερι̟τώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση 
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του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, χωρίς να 
δηµιουργείται έλλειψη ανταγωνισµού, αφού η ύ̟αρξη ̟ερισσότερων διαγωνιζόµενων δεν 
τίθεται, α̟ό το νόµο, ως ̟ροϋ̟όθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του 
διαγωνισµού, δεδοµένης της διακριτικής ευχέρειας, ̟ου καταλεί̟εται στη διοίκηση α̟ό τη 
διάταξη του άρθρου 21 Π.∆. 118/07 (ε̟ανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 

Με δεδοµένο ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 
διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, α̟οφάσισε, ̟αρουσία του εκ̟ροσώ̟ου του συµµετέχοντα, να συνεχίσει τη 
διαδικασία µε τον µοναδικό συµµετέχοντα και να ̟ροβεί στην α̟οσφράγιση του κυρίως 
φακέλου της ̟ροσφοράς, καθώς και του υ̟οφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
α̟ό τον έλεγχο των ο̟οίων, δια̟ιστώθηκε ότι η ̟αρα̟άνω εταιρεία κατέθεσε τα 
α̟αιτούµενα, α̟ό το νόµο, δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του 
µοναδικού συµµετέχοντα και α̟ό τον έλεγχό της, δια̟ιστώθηκε ότι ̟ροσφέρει την τιµή 
των 14.206,50 €, µε τις κρατήσεις και συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ε̟οµένως 
βρίσκεται µέσα στα όρια του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα ̟αρα̟άνω, η ε̟ιτρο̟ή, αφού ζήτησε α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο του συµµετέχοντα 
να ̟εράσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, ̟ροέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υ̟όψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις δηµοσιότητας, 
3) ότι οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι διατυ̟ωµένοι µε τρό̟ο ̟ου να µην 

̟εριορίζουν τις δυνατότητες ανά̟τυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
4) το γεγονός ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 

διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, 
5) το γεγονός ότι ̟αρότι ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός είναι εντός των 

χρηµατικών ορίων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης, η υ̟ηρεσία, 
για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και ̟ροστασίας των συµφερόντων 
και του κύρους της υ̟ηρεσίας, ̟ροέβη στη διαδικασία συλλογής κλειστών 
(σφραγισµένων) ̟ροσφορών, για την ε̟ιλογή της συµφερότερης ̟ροσφοράς, για την 
εκτέλεση των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών, 

α̟οφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και στο ̟λαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό 
δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου α̟ό Γέφυρα Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην 
̟αραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας, α̟ό θάµνους και κλαδιά ̟ου φύονται στα 
ερείσµατα και στις τάφρους α̟ορροής οµβρίων, για την ασφαλή βατότητα των οχηµάτων 
εν όψει της θερινής ̟εριόδου, στον ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ και στην τιµή των 
14.206,50 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής ανακοίνωσε στον εκ̟ρόσω̟ο του 
συµµετέχοντα την α̟όφασή της. 

Μη υ̟άρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
.................................................................................................................................................. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/861/15-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση 
πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε δεδοµένο ότι οι ως άνω εργασίες 
χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής περιόδου, 
προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε του 
ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 
14.206,50 €, µε τις κρατήσεις και συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και βρίσκεται µέσα στα 
όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. Ακολούθως η Επιτροπή, για το συµφέρον της 
υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οµόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του 
ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου από Γέφυρα 
Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας, από θάµνους και 
κλαδιά που φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους απορροής οµβρίων, για την ασφαλή 
βατότητα των οχηµάτων εν όψει της θερινής περιόδου, στον ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ και 
στην τιµή των 14.206,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. Καλογήρου έως 
Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον 
ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ, µε τιµή € 14.206,50 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. από Γεφ. 
Καλογήρου έως Πρέβεζα και στην παραλιακή οδό Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας», µε ποσό € 
14.206,50 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 
Περιφέρειας  Ηπείρου». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό που είχαν διατυπώσει στην αριθµ. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ήτοι: «Παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για καθαρισµό του εθνικού οδικού 
δικτύου, διαφωνούµε µε την διενέργεια επιµέρους διαγωνισµών».  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία:  Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος προϋπολογισµού δαπάνης € 
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15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου» και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

7. Το αρ. πρωτ. 67348/5443/11-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 67405/2517/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο 
το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(µε συλλογή σφραγισµένων ̟ροσφορών) για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Η̟είρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση 

̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών). 

 
 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

10.00 ̟.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού, ̟ου 
συγκροτήθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 18/710/21-06-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Η̟είρου, για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Συντήρηση & συµ̟λήρωση 
̟ρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας (Παροχή υ̟ηρεσιών)», 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε 
τίτλο «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας 
Η̟είρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή ̟αραβρέθηκαν οι : 
1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄, ως ̟ρόεδρος, 
2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
και 
3. Τάτσης Σ̟υρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 
Η ε̟ιτρο̟ή, µέχρι και τη 10:00 ̟.µ., καταληκτική ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών, δέχτηκε 

µόνο την ̟ροσφορά του ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ̟αρότι, στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, 
τηρήθηκαν οι σχετικές διατυ̟ώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή µαρτυρία 
και την εξασφάλιση συνθηκών ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, ̟ρος το σκο̟ό διασφάλισης 
των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού [ανάρτηση της Ανακοίνωσης του διαγωνισµού στον κεντρικό ∆ιαδικτυακό 
Τό̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Η̟είρου στο 
διαδίκτυο (www.php.gov.gr)]. Η Περιφέρεια Η̟είρου εξασφάλισε συνθήκες ̟ραγµατικού 
ανταγωνισµού, µε σκο̟ό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Το ζήτηµα του ε̟ιτρε̟τού της κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού 
στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, έχει α̟ασχολήσει τη νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχει α̟οφανθεί, σε αντίστοιχες εξεταζόµενες ̟ερι̟τώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση 
του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, χωρίς να 
δηµιουργείται έλλειψη ανταγωνισµού, αφού η ύ̟αρξη ̟ερισσότερων διαγωνιζόµενων δεν 
τίθεται, α̟ό το νόµο, ως ̟ροϋ̟όθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του 



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 110 - 

διαγωνισµού, δεδοµένης της διακριτικής ευχέρειας, ̟ου καταλεί̟εται στη διοίκηση α̟ό τη 
διάταξη του άρθρου 21 Π.∆. 118/07 (ε̟ανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 

Με δεδοµένο ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 
διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, α̟οφάσισε, ̟αρουσία του εκ̟ροσώ̟ου του συµµετέχοντα, να συνεχίσει τη 
διαδικασία µε τον µοναδικό συµµετέχοντα και να ̟ροβεί στην α̟οσφράγιση του κυρίως 
φακέλου της ̟ροσφοράς, καθώς και του υ̟οφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
α̟ό τον έλεγχο των ο̟οίων, δια̟ιστώθηκε ότι η ̟αρα̟άνω εταιρεία κατέθεσε τα 
α̟αιτούµενα, α̟ό το νόµο, δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του 
µοναδικού συµµετέχοντα και α̟ό τον έλεγχό της, δια̟ιστώθηκε ότι ̟ροσφέρει την τιµή 
των 13.780,30 €, µε τις κρατήσεις και συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ε̟οµένως 
βρίσκεται µέσα στα όρια του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα ̟αρα̟άνω, η ε̟ιτρο̟ή, αφού ζήτησε α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο του συµµετέχοντα 
να ̟εράσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, ̟ροέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υ̟όψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις δηµοσιότητας, 
3) ότι οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι διατυ̟ωµένοι µε τρό̟ο ̟ου να µην 

̟εριορίζουν τις δυνατότητες ανά̟τυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
4) το γεγονός ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 

διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, 
5) το γεγονός ότι ̟αρότι ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός είναι εντός των 

χρηµατικών ορίων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης, η υ̟ηρεσία, 
για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και ̟ροστασίας των συµφερόντων 
και του κύρους της υ̟ηρεσίας, ̟ροέβη στη διαδικασία συλλογής κλειστών 
(σφραγισµένων) ̟ροσφορών, για την ε̟ιλογή της συµφερότερης ̟ροσφοράς, για την 
εκτέλεση των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών, 

α̟οφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και στο ̟λαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό 
δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, α̟ό θάµνους και κλαδιά 
̟ου φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους α̟ορροής οµβρίων, για την ασφαλή 
βατότητα των οχηµάτων εν όψει της θερινής ̟εριόδου, στον ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ και 
στην τιµή των 13.780,30 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής ανακοίνωσε στον εκ̟ρόσω̟ο του 
συµµετέχοντα την α̟όφασή της. 

Μη υ̟άρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/862/15-07-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση 
πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση 
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε 
δεδοµένο ότι οι ως άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή διέλευση των 
οχηµάτων, ενόψει θερινής περιόδου, προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής 
προσφοράς που υποβλήθηκε του ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε 
ότι προσφέρει την τιµή των 13.780,30 € µε τις κρατήσεις και συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., και βρίσκεται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. Ακολούθως η 
Επιτροπή, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οµόφωνα 
εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό δρόµων του Εθνικού 
Οδικού ∆ικτύου Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, από θάµνους και κλαδιά που φύονται στα 
ερείσµατα και στις τάφρους απορροής οµβρίων, για την ασφαλή βατότητα των οχηµάτων εν 
όψει της θερινής περιόδου, στον ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ και στην τιµή των 13.780,30 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 10-07-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ, µε τιµή € 13.780,30 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ∆ΑΛΛΑ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-
Ηγουµενίτσας»,  µε ποσό € 13.780,30 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου 
στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό που είχαν διατυπώσει στην αριθµ. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ήτοι: «Παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για καθαρισµό του εθνικού οδικού 
δικτύου, διαφωνούµε µε την διενέργεια επιµέρους διαγωνισµών».  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία:  Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος προϋπολογισµού δαπάνης € 
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15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου» και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

7. Το αρ. πρωτ. 67351/5445/11-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 67395/2515/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο 
το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(µε συλλογή σφραγισµένων ̟ροσφορών) για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Η̟είρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση 

̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Κακαβιάς (Παροχή υ̟ηρεσιών). 
 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 ̟.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού, ̟ου 
συγκροτήθηκε µε την υ̟΄αριθµ. 18/710/21-06-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
της Περιφέρειας Η̟είρου, για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Συντήρηση και συµ̟λήρωση 
̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Κακαβιάς (Παροχή υ̟ηρεσιών)», 
̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε 
τίτλο «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας 
Η̟είρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή ̟αραβρέθηκαν οι : 
1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄, ως ̟ρόεδρος, 
2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
και 
3. Τάτσης Σ̟υρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 
Η ε̟ιτρο̟ή, µέχρι και τη 10:00 ̟.µ., καταληκτική ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών, δέχτηκε 

µόνο την ̟ροσφορά του ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ̟αρότι, στην ̟ροκειµένη 
̟ερί̟τωση, τηρήθηκαν οι σχετικές διατυ̟ώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή 
µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, ̟ρος το σκο̟ό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της 
διαδικασίας του διαγωνισµού [ανάρτηση της Ανακοίνωσης του διαγωνισµού στον 
κεντρικό ∆ιαδικτυακό Τό̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Η̟είρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr)]. Η Περιφέρεια Η̟είρου 
εξασφάλισε συνθήκες ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκο̟ό τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Το ζήτηµα του ε̟ιτρε̟τού της κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού 
στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, έχει α̟ασχολήσει τη νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχει α̟οφανθεί, σε αντίστοιχες εξεταζόµενες ̟ερι̟τώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση 
του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, χωρίς να 
δηµιουργείται έλλειψη ανταγωνισµού, αφού η ύ̟αρξη ̟ερισσότερων διαγωνιζόµενων δεν 
τίθεται, α̟ό το νόµο, ως ̟ροϋ̟όθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του 
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διαγωνισµού, δεδοµένης της διακριτικής ευχέρειας, ̟ου καταλεί̟εται στη διοίκηση α̟ό τη 
διάταξη του άρθρου 21 Π.∆. 118/07 (ε̟ανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 

Με δεδοµένο ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 
διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, α̟οφάσισε, ̟αρουσία του εκ̟ροσώ̟ου του συµµετέχοντα, να συνεχίσει τη 
διαδικασία µε τον µοναδικό συµµετέχοντα και να ̟ροβεί στην α̟οσφράγιση του κυρίως 
φακέλου της ̟ροσφοράς, καθώς και του υ̟οφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
α̟ό τον έλεγχο των ο̟οίων, δια̟ιστώθηκε ότι η ̟αρα̟άνω εταιρεία κατέθεσε τα 
α̟αιτούµενα, α̟ό το νόµο, δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του 
µοναδικού συµµετέχοντα και α̟ό τον έλεγχό της, δια̟ιστώθηκε ότι ̟ροσφέρει την τιµή 
των 13.900,00 €, µε τις κρατήσεις και συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ε̟οµένως 
βρίσκεται µέσα στα όρια του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα ̟αρα̟άνω, η ε̟ιτρο̟ή, αφού ζήτησε α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο του συµµετέχοντα 
να ̟εράσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, ̟ροέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υ̟όψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις δηµοσιότητας, 
3) ότι οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι διατυ̟ωµένοι µε τρό̟ο ̟ου να µην 

̟εριορίζουν τις δυνατότητες ανά̟τυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
4) το γεγονός ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 

διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, 
5) το γεγονός ότι ̟αρότι ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός είναι εντός των 

χρηµατικών ορίων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης, η υ̟ηρεσία, 
για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και ̟ροστασίας των συµφερόντων 
και του κύρους της υ̟ηρεσίας, ̟ροέβη στη διαδικασία συλλογής κλειστών 
(σφραγισµένων) ̟ροσφορών, για την ε̟ιλογή της συµφερότερης ̟ροσφοράς, για την 
εκτέλεση των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών, 

α̟οφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και στο ̟λαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό 
δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Ιωαννίνων-Κακαβιάς, α̟ό θάµνους και κλαδιά ̟ου 
φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους α̟ορροής οµβρίων, για την ασφαλή βατότητα 
των οχηµάτων εν όψει της θερινής ̟εριόδου, στον ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟ και στην 
τιµή των 13.900,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής ανακοίνωσε στον εκ̟ρόσω̟ο του 
συµµετέχοντα την α̟όφασή της. 

Μη υ̟άρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/863/15-07-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση 
πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση 
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε 
δεδοµένο ότι οι ως άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή διέλευση των 
οχηµάτων, ενόψει θερινής περιόδου, προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής 
προσφοράς που υποβλήθηκε του ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟΥ. Από τον έλεγχό της, 
διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 13.900,00 € µε τις κρατήσεις και 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και βρίσκεται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της 
διακήρυξης. Ακολούθως η Επιτροπή, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της 
χρηστής διοίκησης, οµόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον 
καθαρισµό δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Ιωαννίνων-Κακαβιάς, από θάµνους και 
κλαδιά που φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους απορροής οµβρίων, για την ασφαλή 
βατότητα των οχηµάτων εν όψει της θερινής περιόδου, στον ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟ και 
στην τιµή των 13.900,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Κακαβιάς», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 10-07-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟ, µε τιµή € 13.900,00 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΣΚΑΡΩΝΗ ΘΕΟΦ. ΧΡΗΣΤΟ, για 
την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-
Κακαβιάς»,  µε ποσό € 13.900,00  µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου 
στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό που είχαν διατυπώσει στην αριθµ. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ήτοι: «Παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για καθαρισµό του εθνικού οδικού 
δικτύου, διαφωνούµε µε την διενέργεια επιµέρους διαγωνισµών».  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση του από 10-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & 
συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία:  Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου διαγωνισµού (µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών), για την εκτέλεση του υποέργου του θέµατος προϋπολογισµού δαπάνης € 
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15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό 
∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου» και Β) συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

7. Το αρ. πρωτ. 67352/5446/11-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 67407/2518/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο 
το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής ̟ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(µε συλλογή σφραγισµένων ̟ροσφορών) για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Η̟είρου µε Κ.Α. 2009ΕΠ03000002 «Συντήρηση και συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο Εθνικό 
Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση και συµ̟λήρωση 
̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Άρτας (Παροχή υ̟ηρεσιών). 

  
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 

̟.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής διαγωνισµού, ̟ου συγκροτήθηκε µε 
την υ̟΄αριθµ. 18/710/21-06-2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Η̟είρου, για την εκτέλεση του υ̟οέργου «Συντήρηση & συµ̟λήρωση ̟ρασίνου στο 
Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας (Παροχή υ̟ηρεσιών)», ̟ροϋ̟ολογισµού 15.000,00 €, του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµ̟λήρωση 
̟ρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Η̟είρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή ̟αραβρέθηκαν οι : 
1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών - Εργοδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄, ως ̟ρόεδρος, 
2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
και 
3. Τάτσης Σ̟υρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων, µε βαθµό Γ΄. 

Η ε̟ιτρο̟ή, µέχρι και τη 10:00 ̟.µ., καταληκτική ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών, δέχτηκε 
µόνο την ̟ροσφορά του ΤΣΙΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ̟αρότι, στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, 
τηρήθηκαν οι σχετικές διατυ̟ώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή µαρτυρία 
και την εξασφάλιση συνθηκών ̟ραγµατικού ανταγωνισµού, ̟ρος το σκο̟ό διασφάλισης 
των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού [ανάρτηση της Ανακοίνωσης του διαγωνισµού στον κεντρικό ∆ιαδικτυακό 
Τό̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Η̟είρου στο 
διαδίκτυο (www.php.gov.gr)]. Η Περιφέρεια Η̟είρου εξασφάλισε συνθήκες ̟ραγµατικού 
ανταγωνισµού, µε σκο̟ό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Το ζήτηµα του ε̟ιτρε̟τού της κατακύρωσης του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού 
στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, έχει α̟ασχολήσει τη νοµολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχει α̟οφανθεί, σε αντίστοιχες εξεταζόµενες ̟ερι̟τώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση 
του α̟οτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο µοναδικό υ̟οψήφιο ανάδοχο, χωρίς να 
δηµιουργείται έλλειψη ανταγωνισµού, αφού η ύ̟αρξη ̟ερισσότερων διαγωνιζόµενων δεν 
τίθεται, α̟ό το νόµο, ως ̟ροϋ̟όθεση της συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του 
διαγωνισµού, δεδοµένης της διακριτικής ευχέρειας, ̟ου καταλεί̟εται στη διοίκηση α̟ό τη 
διάταξη του άρθρου 21 Π.∆. 118/07 (ε̟ανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 
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Με δεδοµένο ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 
διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, α̟οφάσισε, ̟αρουσία του εκ̟ροσώ̟ου του συµµετέχοντα, να συνεχίσει τη 
διαδικασία µε τον µοναδικό συµµετέχοντα και να ̟ροβεί στην α̟οσφράγιση του κυρίως 
φακέλου της ̟ροσφοράς, καθώς και του υ̟οφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
α̟ό τον έλεγχο των ο̟οίων, δια̟ιστώθηκε ότι η ̟αρα̟άνω εταιρεία κατέθεσε τα 
α̟αιτούµενα, α̟ό το νόµο, δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής ̟ροσφοράς του 
µοναδικού συµµετέχοντα και α̟ό τον έλεγχό της, δια̟ιστώθηκε ότι ̟ροσφέρει την τιµή 
των 15.000,00 €, µε τις κρατήσεις και συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ε̟οµένως 
βρίσκεται µέσα στα όρια του ̟ροϋ̟ολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα ̟αρα̟άνω, η ε̟ιτρο̟ή, αφού ζήτησε α̟ό τον εκ̟ρόσω̟ο του συµµετέχοντα 
να ̟εράσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, ̟ροέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υ̟όψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις δηµοσιότητας, 
3) ότι οι όροι της ̟ροκήρυξης είναι διατυ̟ωµένοι µε τρό̟ο ̟ου να µην 

̟εριορίζουν τις δυνατότητες ανά̟τυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
4) το γεγονός ότι οι ̟αρα̟άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή 

διέλευση των οχηµάτων, ενόψει θερινής ̟εριόδου, 
5) το γεγονός ότι ̟αρότι ο εκτιµώµενος ̟ροϋ̟ολογισµός είναι εντός των 

χρηµατικών ορίων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης, η υ̟ηρεσία, 
για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και ̟ροστασίας των συµφερόντων 
και του κύρους της υ̟ηρεσίας, ̟ροέβη στη διαδικασία συλλογής κλειστών 
(σφραγισµένων) ̟ροσφορών, για την ε̟ιλογή της συµφερότερης ̟ροσφοράς, για την 
εκτέλεση των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών, 

α̟οφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υ̟ηρεσίας και στο ̟λαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό 
δρόµων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου Ιωαννίνων-Άρτας, α̟ό θάµνους και κλαδιά ̟ου 
φύονται στα ερείσµατα και στις τάφρους α̟ορροής οµβρίων, για την ασφαλή βατότητα 
των οχηµάτων εν όψει της θερινής ̟εριόδου, στον ΤΣΙΤΟ ΧΡΗΣΤΟ και στην τιµή των 
15.000,00 €, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ε̟ιτρο̟ής ανακοίνωσε στον εκ̟ρόσω̟ο του 
συµµετέχοντα την α̟όφασή της. 

Μη υ̟άρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/864/15-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση 
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πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση 
πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας  Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε 
δεδοµένο ότι οι ως άνω εργασίες χρήζουν άµεσης εκτέλεσης για την ασφαλή διέλευση των 
οχηµάτων, ενόψει θερινής περιόδου, προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής 
προσφοράς που υποβλήθηκε του ΤΣΙΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. Από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι 
προσφέρει την τιµή των 15.000,00 € µε τις κρατήσεις και συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
και βρίσκεται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. Ακολούθως η Επιτροπή, 
για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οµόφωνα εισηγείται 
την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού για τον καθαρισµό δρόµων του Εθνικού Οδικού 
∆ικτύου Ιωαννίνων-Άρτας, από θάµνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσµατα και στις 
τάφρους απορροής οµβρίων, για την ασφαλή βατότητα των οχηµάτων εν όψει της θερινής 
περιόδου, στον ΤΣΙΤΟ ΧΡΗΣΤΟ και στην τιµή των 15.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 10-07-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον ΤΣΙΤΟ ΧΡΗΣΤΟ, µε τιµή € 15.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΤΣΙΤΟ ΧΡΗΣΤΟ, για την εκτέλεση 
του υποέργου «Συντήρηση & συµπλήρωση πρασίνου στο Ε.Ο.∆. Ιωαννίνων-Άρτας», µε ποσό 
€ 15.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2009ΕΠ03000002), µε τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο 
Περιφέρειας  Ηπείρου». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό που είχαν διατυπώσει στην αριθµ. 18/710/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ήτοι: «Παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για καθαρισµό του εθνικού οδικού 
δικτύου, διαφωνούµε µε την διενέργεια επιµέρους διαγωνισµών».  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση µετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ιωαννίνων, στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συµµετοχή της στην 
3η Συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (3d Project Evaluation Committee Meeting) 
και στην 6η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (6th Meeting of the Monitoring 
Committee) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 
2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 67160/46/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67511/2521/11-07-2013 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της Καλλιόπης Τέσια, 
ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ιωαννίνων, στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη 
συµµετοχή της στην 3η Συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (3d Project Evaluation 
Committee Meeting) και στην 6η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (6th Meeting 
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of the Monitoring Committee) του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Ιταλία 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 αριθµ. πρωτ. 67160/46/10-07-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 05-07-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/865/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε 
Ιωαννίνων, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 14 έως 17-07-2013, για τη συµµετοχή της στην 3η 
Συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (3d Project Evaluation Committee Meeting) και στην 
6η Συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (6th Meeting of the Monitoring Committee) του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», καθώς και 
τη δαπάνη ποσού 700,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω 
υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Π.Ε. Ιωαννίνων (Ειδικός Φορέας 
072, ΚΑΕ 0717). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε 
γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση 
που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική 
Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που 
µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την  αριθµ. 7/33/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
έγκρισης αποδοχής ένταξης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ 
«Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» και 
αποδοχής της σχετικής πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για ενέργειες 
δηµοσιότητας και δικτύωσης και καθορισµός τρόπου υλοποίησης αυτής. 

7. Την  αριθµ. 17/664/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, για δράσεις 
δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
10.550,00 € µε ΦΠΑ, από τον ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» και Β) εγκρίθηκαν οι όροι της ανωτέρω πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή 
αναδόχου που θα υλοποιήσει δράσεις δηµοσιότητας της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, που θα 
καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9479 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. 
Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, 
αριθµ. πρωτ. 54627/329/07-06-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και για τις δράσεις που αφορούν: 1) Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ, 2) 
Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 3) ∆ιοργάνωση ηµερίδων και 4) Ηλεκτρονικές 
εκδόσεις cd. 

8. Την  αριθµ. 18/746/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα της ανωτέρω εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Πρέβεζας 
και εγκρίθηκε η ανάθεση στους µειοδότες, των δράσεων δηµοσιότητας που αφορούν: 1) 
Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ, 2) Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 3) ∆ιοργάνωση 
ηµερίδων και 4) Ηλεκτρονικές εκδόσεις cd, για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας». 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67658/521/11-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 67677/2532/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. Παρακαλούµε να προβείτε στην ακύρωση των αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής 
αριθµ.: 17/664/11-06-2013 «έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ» και 18/746/21-06-2013 «Έγκριση των 
αποτελεσµάτων της αρ. 55835/355/11/6/2013 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» και 
ανάθεση στους δικαιούχους προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ», γιατί η δέσµευση 
πίστωσης για το συγκεκριµένο έργο εκδόθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο των 
συγκεκριµένων αποφάσεων και όχι σε χρόνο προγενέστερο όπως επιβάλλει ο νόµος. Ως 
εκ τούτου επιβάλλεται η µαταίωση των µέχρι τώρα αποφάσεων και η επανάληψη της 
διαδικασίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η νοµιµότητα και να διασφαλιστεί η εξόφληση 
των δαπανών….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/866/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη µαταίωση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις 
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ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 10.550,00 € µε ΦΠΑ, όπως αυτές 
εγκρίθηκαν αντίστοιχα, µε τις αριθµ. 17/664/11-06-2013 και 18/746/21-06-2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, επειδή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67658/521/11-07-2013 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 9), η 
δέσµευση πίστωσης για το συγκεκριµένο έργο εκδόθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο των ως άνω 
αποφάσεων και όχι σε χρόνο προγενέστερο όπως επιβάλλει ο νόµος. 

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. 
Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», θα 
επαναληφθεί µε νεώτερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει στη σχετική αριθµ. 7/33/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ως 
εξής: « 1. Η υπόθεση των ευπαθών οµάδων πρέπει να είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι 
αναπτυξιακών συµπράξεων, Μ.Κ.Ο και εθελοντών. 2. Η κατανοµή των πιστώσεων γίνεται µόνο 
για δηµοσιότητα και  όχι από ενδιαφέρον για τις ευπαθείς οµάδες.». 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε τους µε 
αρ. πρωτ. 67554/2466/11-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67652/2531/11-07-2013 
στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε την οποίες εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση 
πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, οι οποίες 
εξυπηρετούν άµεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και την 
απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον 
συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/867/15-07-2013) 

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

Α/
Α 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0841 240,00 

∆απάνη για δηµοσίευση περίληψης 
ανακοίνωσης πλήρωσης 2 θέσεων µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής 

Βασιλική συζ. 
Κων/νου Ζέρβα 
(Εφηµερίδα 
Τοπική Φωνή) 

2 072 0841 240,00 

∆απάνη για δηµοσίευση περίληψης 
ανακοίνωσης πλήρωσης 2 θέσεων µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής 

Νικόλαος Χρ. 
Ζαρµπαλάς  
(Εφηµερίδα 
Πρέβεζα) 

3 072 0843 828,63 
∆απάνη για φωτοτυπικά έξοδα και έξοδα 
εκτυπώσεων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Πρέβεζας 

∆ηµήτριος Πετ. 
Μπίτσιος  

4 072 1329 300,00 

∆απάνη για προµήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής του ανελκυστήρα που 
βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. 
Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8) 

Σ. Καζαµίας Ι. 
Νάσης Ε. 
Φονταράς Ο.Ε. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας µε Εγνατία Οδό (Τµήµα 
Παραµυθιά – Μεσοπόταµος)», που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2007ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «"ΓΕ-Ο∆Ο-ΜΗ 
Ε.Ε."/ "DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ " ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ"/  " Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ " ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ " ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ " ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ’’».   

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40808/3888/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67514/2522/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη τη 
σχετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
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σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 
27 παρ.3 του Ν.3316/2005 τη χορήγηση της αιτούµενης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης 
της µελέτης του θέµατος, «…..µέχρι 31-12-2013, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου. ∆ηλαδή 
για την αναµονή θετικής γνωµοδότησης της ΠΠΠΑ από το ΥΠΕΚΑ και την συνέχιση 
σύνταξης των επόµενων σταδίων της µελέτης», έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…..  7) Ο ανάδοχος µε την από 23/1/2013 αίτησή του µε εταιρικό αρ. πρωτ. ∆ΣΜ019/Γ-852/σκ, 
υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 1ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης των 
υπολειπόµενων σταδίων της µελέτης µέχρι τις 31-12-2013. Αναµένοντας την σχετική γνωµοδότηση της 
υποµελέτης ΠΠΠΑ (Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων από την αρµόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και τον έλεγχο από το ΚΑΣ, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του 
(καθυστέρηση στις διαδικασίες επανυποβολής και έγκρισης της ΠΠΠΑ). …..  

9) Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 1/58/18-4-2013 οµόφωνη θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων για χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
µέχρι 31-12-2013. 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µελέτη οδοποιίας του δρόµου µε βελτίωση υφιστάµενης χάραξης 
µε παραλλαγές από τον κόµβο Κρυσταλλοπηγής  επί της Εγνατίας Οδού και την διέλευση πλησίων των 
οικισµών Αγιος ∆ονάτος, Παραµυθιά, Αγ. Γεώργιος, Καριώτι, Χρυσαυγή, ∆αφνούλα, Αγορά, 
Σκάνδαλο, Γαρδίκι, Μανδρότοπος, Χοικα Γλυκή, Ποταµιά, Κυψέλη, Κορώνη, Κορωνόπουλο, Θέµελο, 
∆ίκορφο, µεε κατάλληξη στον Μεσοπόταµο και την σύνδεση µε την Εθ. Οδό Ηγουµενίτσας Πρέβεζας. 
Για µήκος περίπου 34,5 µε 36 Km (ανάλογα µε τις επιλεχθείσες παρακάµψεις και εναλλακτικές 
χαράξεις προτεινόµενων λύσεων). Πέραν της βασικής µελέτης οδοποιίας στο συµβατικό αντικείµενο 
συµπεριλαµβάνονται και όλες τις υποστηρικτικές µελέτες (τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, 
γεωτεχνικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές τεχνικών, Η/Μ, σήµανσης κλπ), µε στόχο την 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του σηµαντικού για την περιοχή αυτού οδικού άξονα. 
2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύµβασης και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της µελέτης, 
προβλέπεται η εκπόνηση των διάφορων µελετών σε τέσσερις φάσεις: 
 Α’ ΦΑΣΗ:  Ενηµέρωση Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων. 
 Β’ ΦΑΣΗ: Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, κρίσιµο σηµείο έγκρισης 
ΠΠΠΑ, Γεωλογική Αναγνωριστική. 
Γ’ ΦΑΣΗ: Τοπογραφική µελέτη, Προµελέτη Οδοποιίας – Κόµβων, Προµελέτη Υδραυλικών, Οριστική 
Γεωλογική,  Προκαταρκτική Επεξεργασία Τεχνικών Έργων, ΜΠΕ µε κρίσιµο σηµείο έγκριση της 
ΜΠΕ. Γεωτεχνικές Εργασίες, Προµελέτη Τεχνικών έργων, Προµελέτη Η/Μ, Έγκριση της Γεωτεχνικής 
και Η/Μ. 
∆’ ΦΑΣΗ:  Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και κόµβων, Οριστική µελέτη Υδραυλικών, Σύνταξη 
Κτηµατολογίου και πράξεων αναλογισµού, σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ, έγκριση µελετών (Οδοποιίας και 
Κτηµατολογίου). 
Οριστική µελέτη Τεχνικών έργων, Οριστική µελέτη Η/Μ, µελέτη σήµανσης-
ασφάλισης&σηµατοδότησης και σχετικές εγκρίσεις.   
3. Ο ανάδοχος αρχικά εκπόνησε την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση µε εναλλακτικές 
λύσεις χάραξης, σε συνεργασία µε την ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας ή οποία αποστάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία περιβάλλοντος 
(1337/29-06-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας) η οποία επιστράφηκε µε το υπ. αριθ. 201314/29-9-2011 
έγγραφο του ΥΠΕΚΑ. Με το υπ. αριθ. 81441/8464/12-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου επανυποβλήθηκε η Π.Π.Ε όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τον 
Ανάδοχο προς το ΥΠΕΚΑ. Με το υπ. αριθ. 185287/9-3-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος επιστράφει η ΠΠΕ για επανασύνταξη και υποβολή σε εννέα αντίγραφα µε µορφή 
ΠΠΠΑ (Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σύµφωνα µε τον Ν. 
4014/2011). Η ΠΠΠΑ επανυποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος µε το υπ. αρ. 
42355/4140/16-5-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (σε συνέχεια 
της από 14-5-2012 επανυποβολής του Αναδόχου). Με το υπ. αριθ. 199948/25-6-2012 έγγραφο του 
ΥΠΕΚΑ ζητήθηκε η προσκόµιση τεσσάρων επιπρόσθετων αντιγράφων της ΠΠΠΑ, τα οποία 
αποστάλθηκαν µε το υπ. αριθ. 60301/5917/10-9-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων σε 
συνέχεια σχετικής υποβολής απ΄τον Ανάδοχο (24-7-2012). Έκτοτε ακουλουθείται η διαδικασία 
διαβούλεσης και χορήγησης σχετικών γνωµοδοτήσεων από εµπλεκόµενους φορείς (ΚΑΣ) και 



Α∆Α: ΒΛ457Λ9-ΡΕΕ 
 

 - 129 - 

αναµένεται η έκδοση σχετικής γνωµοδότησης από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 
για την ΠΠΠΑ. 
4. Με το υπ.αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/92552/46247/3306/1475 _6-6-2013 
έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτισµού, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού εκδόθηκε 
έγκριση Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου: 
΄΄Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας µε Εγνατία Οδό (τµήµα Παραµυθιά – Μεσοπόταµος΄΄ , 
σύµφωνα µε την αρχαιολογική Νοµοθεσία.  
5. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλεται στην 
διαδικασία επιλογής εναλλακτικών χαράξεων και γνωµοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου και της ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σχετικά µε την γνωµοδότηση της υποµελέτης 
Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων της µελέτης, αναµένοντας σχετική 
γνωµοδότηση από την Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.  
6. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης κατόπιν αναµενόµενης θετικής σχετικής γνωµοδότησης 
της ΠΠΠΑ από το ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούµενη παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Ν.3316/2005, χωρίς να αποκλείεται 
η µελλοντική απαίτηση και επιπρόσθετου χρόνου ολοκλήρωσης της που θα εξαρτηθεί από την πορεία 
εξέλιξης ολοκλήρωσης της µελέτης .… ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 30-09-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 20/868/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας µε Εγνατία Οδό (Τµήµα 
Παραµυθιά – Μεσοπόταµος)», που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2007ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «"ΓΕ-Ο∆Ο-ΜΗ Ε.Ε."/ 
"DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."/ "ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ"/  "Σ.Σ.Ε. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε."/ "ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ"/ 
"ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ"/ "∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ’’», µέχρι την 30-09-2013, σύµφωνα και 
µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αριθµ. 1/58/18-
04-2013 (Θέµα 66ο) Πράξη του. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου 
της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης 
Παµβώτιδας – Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEU RE/ 
ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».   

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63442/6156/10-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67523/2526/11-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη τη 
σχετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και 
σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 
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27 παρ.3 του Ν.3316/2005 τη χορήγηση της αιτούµενης 3ης παράτασης προθεσµίας 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, «…..µέχρι 31-12-2013, άνευ υπαιτιότητας του 
αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της 
µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύµβαση», έχοντας υπόψη τα εξής: 

«….. ζ) Ο ανάδοχος µε την από 20-05-2013 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 3ης 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης έως 31-12-2013, για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του, ήτοι καθυστέρηση στην διαδικασία της οριοθέτησης της λίµνης και στην 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (εκπονήθηκε η Μ.Π.Ε., η οποία θα σταλεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας για έγκριση). 
Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Η προεκτιµώµενη και συµβατική αµοιβή της µελέτης ήταν αρχικά κατ’ αποκοπή  508.475,00€ 
(605.085,25 €)  µε Φ.Π.Α., και κατανεµόταν στις επί µέρους µελέτες ως εξής: 
Τοπογραφικές µελέτες 100.000,00€/ Συγκοινωνιακές µελέτες 100.000,00€/ Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες 
70.000,00 € / Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές µελέτες 43.475,00 € / Ηλεκτρολογικές µελέτες 25.000,00 € / 
Υδραυλικές µελέτες 35.000,00 € / Φυτοτεχνικής  ∆ιαµόρφωσης 45.000,00 € / Περιβαλλοντικές µελέτες 
90.000,00 €. 
Με την αριθ. πρωτ. 80649/3720/2008  Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίθηκε ο 1Ος Συγκριτικός Πίνακας της µελέτης για την εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών 
εργασιών που ήταν απαραίτητες για την οριοθέτηση της λίµνης, και υπεγράφη η από 14-10-2008 
Συµπληρωµατική Σύµβαση για ποσό 124.005,03€ (µε το Φ.Π.Α.), ήτοι εκατόν είκοσι  τέσσερις χιλιάδες 
πέντε ευρώ  και τρία λεπτά, οπότε ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 
729.090,28 € (µε Φ.Π.Α.). 
2.  Αντικείµενο της αρχικής σύµβασης είναι:  
α) η αποτύπωση της παραλίµνιας περιοχής µε σύνταξη κατά τµήµατα νέων τοπογραφικών διαγραµµάτων 
καθώς και η  συµπλήρωση υφιστάµενων από προγενέστερες συµβάσεις, η σύνταξη κτηµατολογικών 
πινάκων κλπ, ούτως ώστε να ακολουθήσει οριοθέτηση του Αιγιαλού και της Παραλίας της Λίµνης µε την 
διαδικασία που προβλέπει ο Ν 2971/2001 ‘’Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις‘’.  
 β) η µελέτη πεζόδροµου και ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε µήκος που να αντιστοιχεί στην 
προεκτιµώµενη αµοιβή (προµελέτη σ’ όλη τη διαθέσιµη περίµετρο της λίµνης και οριστική σε µήκος περ. 
8,00 χλµ.). 
γ) η µελέτη οδοποιίας για την κατασκευή µικρού τµήµατος δρόµου για σύνδεση της περιοχής ’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ 
µε οδό Παπανδρέου, γι’ αποσυµφόρηση της παραλίµνιας περιοχής, και 
δ) η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών µελετών. 
   Αντικείµενο της συµπληρωµατικής σύµβασης είναι: η αποτύπωση του αναχώµατος της λίµνης, η 
συµπλήρωση των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε µεγάλο βάθος των ιδιοκτησιών των Λογγάδων και 
Αµφιθέας µετά από απαίτηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, η σύνταξη διαγραµµάτων και 
πινάκων αναλογισµού σε µήκος περίπου 5,00 χλµ. κλπ.   
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα της µελέτης όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
την αρ. πρωτ. 4353/319/17-01-2013 Απόφαση της Υπηρεσίας µας ήδη έχουν εκπονηθεί :  
 Α) Όλες οι τοπογραφικές εργασίες της αρχικής & συµπληρωµατικής σύµβασης και πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτησης της λίµνης σ’ όλο το µήκος της. Οι τοπογραφικές εργασίες της 
αρχικής σύµβασης εγκρίθηκαν µε την αριθ. 35/1421/07-12-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
Β) Η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον δρόµο που θα συνδέει την περιοχή ’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ µε 
την οδό Παπανδρέου, και εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 3425/18-06-2008 Π.Π.Ε.Α (Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση) της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας 
Ηπείρου, καθώς  επίσης και η προµελέτη οδοποιίας του τµήµατος αυτού, που εγκρίθηκε µε την µε αριθ. 
πρωτ. 1568/07-07-2009 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.  
Γ) Η προµελέτη οδοποιίας του πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε όλο το διαθέσιµο 
µήκος. 
 ∆) Η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 
Αξιολόγηση), η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και στάλθηκε στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου στις 19-04-2010 και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 9611/789/07-06-2011 
Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. 
Ε) Η συµπλήρωση τοπογραφικών εργασιών από τη Χ.Θ. 8+000 µέχρι τη Χ.Θ. 11+300 (3,3 km).  
 ΣΤ) Η συµπλήρωση της Προµελέτης Οδοποιίας από τη Χ.Θ. 8+000 µέχρι τη Χ.Θ. 14+000 (6 km). 
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Ζ) Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, η 
Προµελέτη Ειδικών Αρχιτεκτονικών Έργων, η Οριστική Φυτοτεχνική Μελέτη και η Οριστική Γεωλογική 
Μελέτη, οι οποίες υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. 
4.  Η οριοθέτηση της λίµνης, που ήταν µια διαδικασία απαραίτητη για την συνέχιση της µελέτης σ’ επόµενα 
στάδια, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 
5.  Με την αρ. πρωτ. 70008/6885/06-08-2012 εντολή του Περιφερειάρχη Ηπείρου δόθηκε εντολή για 
εκπόνηση των µελετών: µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προµελέτη ειδικών αρχιτεκτονικών έργων, 
οριστική φυτοτεχνική µελέτη και οριστική γεωλογική µελέτη, η οποία παραλήφθηκε από τους µελετητές 
στις 28-08-2012. 
6. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλεται στην διαδικασία 
της οριοθέτησης της λίµνης και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (έγκριση της Π.Π.Ε.Α από την 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας) του έργου του πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
7. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδότησε οµόφωνα για χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης (Πράξη 4/138/ 20-06-2013, θέµα 
9ο), και 
8. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης και προκειµένου να δοθούν οι σχετικές εντολές στον 
ανάδοχο, θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούµενη παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 716/’77.… ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 30-09-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 20/869/15-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – 
Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ 
SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ 
– Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µέχρι την 30-09-2013, χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε 
σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της 
έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στην αριθµ. 4/138/20-06-2013 
(Θέµα 9ο) Πράξη του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
35/1421/07-12-2012 και 36/1466/17-12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 
επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο 
προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, µε την παράλληλη αξιοποίηση του 
υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να εκπονούν τις µελέτες των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση υποβολής στα αρµόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγγελίας εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, όσον αφορά τις τηρηθείσες διαδικασίες αξιολόγησης, 
για την πρόσκληση του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές 
‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της οποίας υπέβαλε 
ολοκληρωµένη πρόταση η Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο «ΑΘΑΜΑΝΙΟ – Ενεργειακή 
Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
ορίσθηκε η Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σχετικά µε την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο 
Ανάπτυξης», ώστε: 1) να προβεί στις κατά νόµο ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων 
διοικητικών και δικαστικών αρχών για να χορηγηθούν  αντίγραφα των αιτουµένων 
εγγράφων και εν γένει να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την 
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ευόδωση του σκοπού (χορήγησης των αιτουµένων εγγράφων), 2) µετά από µελέτη τους 
να αξιολογήσει αν από την εν γένει τηρηθείσα διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει 
παραβίαση των αρχών του ενωσιακού δικαίου (λ.χ. παράβαση της αρχής της διαφάνειας, 
της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων κλπ) και του εθνικού δικαίου, προκειµένου η 
Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί στις δέουσες ενέργειες ενώπιον των Εθνικών Αρχών και 
∆ικαστηρίων και ενώπιον των Ευρωπαϊκών/Κοινοτικών Αρχών και ∆ικαστηρίων. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 12-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67719/2536/12-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Σε 
συνέχεια της αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ….. 
επισυνάπτουµε το σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα της ανωτέρω πληρεξούσιας δικηγόρου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε τις ενέργειές της για το θέµα, καθώς και τη 
γνωµοδότησή της για τις περαιτέρω απαιτούµενες διαδικασίες εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Ειδικότερα, η κα Τατάγια, γνωµοδοτεί: «…. Να απευθυνθεί η Περιφέρεια Ηπείρου 
και να καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, 
Τµήµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε κοινοποίηση στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής (DG REGIO) της Επιτροπής, τη διαφαινόµενη καταστρατήγηση από τον 
Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης Κ.Α.Π.Ε. των κοινοτικών αρχών της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης, ενόψει µάλιστα και της χρηµατοδότησης 
του Προγράµµατος από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ποσοστό 85%, 
προκειµένου να εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι αιτιάσεις της από τα αρµόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε συστάσεις τόσο 
προς την Ελληνική ∆ηµοκρατία όσο και προς το ΚΑΠΕ ώστε να απέχει από κάθε 
περαιτέρω σχετική διαγωνιστική ή διαδικαστική πράξη, µέχρι την σαφή διατύπωση της 
ετυµηγορίας της Επιτροπής ως προς την παράβαση των αρχών των Ευρωπαϊκών 
Συνθηκών στα πλαίσια της προδιαγραφείσας διαδικασίας…». Κατόπιν των ανωτέρω, 
εισηγούµαστε την υποβολή στα αρµόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ως άνω 
καταγγελίας εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, και την ανάθεση της σχετικής εντολής για 
τη σύνταξη και υποβολή της, στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια, ως πληρεξούσιας δικηγόρου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ως άνω υπόθεση …..».  

Στην ως άνω επισυναπτόµενη γνωµοδότηση - ενηµερωτικό σηµείωµα της ανωτέρω 
πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε το θέµα αναφέρονται τα εξής:  

«……   Συνοπτικό Ιστορικό 
2. Με την υπό Α.Π. 34/ΕΦ∆ ΚΑΠΕ/23-02-2012 ανοιχτή πρόσκληση, το Κέντρο Ανανεώσιµων 
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κάλεσε τους δυνητικούς δικαιούχους - 
Καλλικρατικούς ΟΤΑ- να υποβάλλουν προτάσεις έργων  «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ‘ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ’ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», προκειµένου να ενταχθούν 
και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 4 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», κατόπιν εκχώρησης σε αυτό 
µε την υπ’ αριθµ. οικ. 173431 (ΦΕΚ 2683/10.11.2011) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ανωτέρω Προγράµµατος. Ανταποκρινόµενη στην 
πρόσκληση αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλε ολοκληρωµένη πρόταση και για τους τρεις 
Άξονες Προτεραιότητας για  το έργο «ΑΘΑΜΑΝΙΟ – Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας 
Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας».   
Με την υπ’ αριθµ.  249/ΕΦ∆ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» απόφαση του ΚΑΠΕ, η πρόταση της 
Περιφέρειας Ηπείρου φέρεται να έχει λάβει βαθµολογία που την αποκλείει από την ένταξη στο 
άνω Πρόγραµµα και τη χρηµατοδότησή της, χωρίς ωστόσο να έχει κοινοποιηθεί έως σήµερα 
στην Περιφέρεια ούτε η απόφαση ούτε και το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης που 
συνιστά την αιτιολογία της.  
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 43826/349/13-05-2013 αίτηση, η Περιφέρεια αιτήθηκε από το ΚΑΠΕ 
τη χορήγηση των διοικητικών εγγράφων επί τη βάσει των οποίων εκδόθηκε η δυσµενής για την 
κατατεθείσα πρότασή της άνω απόφαση, καθώς και αντίγραφα των υποβληθεισών 
προτάσεων, προκειµένου να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά της.  
3. Λόγω αρνήσεως του ΚΑΠΕ να χορηγήσει τα αιτούµενα, µε την υπ’ αριθµ. 15/577/21-05-
2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µου ανατέθηκε η προαναφερόµενη εντολή. 
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Στα πλαίσια της εντολής αυτής υπέβαλα την από 27-05-2013 αίτηση ενώπιον του κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία έγινε καθ’ ολοκληρία δεκτή. Κρίνοντας δε η 
Εισαγγελική Αρχή ότι συντρέχει έννοµο συµφέρον (άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 1756/1988), µε την 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 35374/27-05-2013 Εισαγγελική παραγγελία, παρήγγειλε στο ΚΑΠΕ να 
χορηγήσει τα αιτούµενα έγγραφα, χωρίς µάλιστα να καταλείπει ουδεµία ευχέρεια σε αυτό 
(ΚΑΠΕ) να εκτιµήσει/αξιολογήσει το περιεχόµενο της αίτησής µας και εντέλει να αρνηθεί, µετά 
από εκτίµηση, τη χορήγηση ορισµένων εκ των αιτουµένων εγγράφων, όπως, κατά περίπτωση, 
µπορεί να διατάξει ο Εισαγγελικός λειτουργός.  
Η χορηγηθείσα εισαγγελική παραγγελία κοινοποιήθηκε µε δικαστικό επιµελητή προς τους: α) 
Γεώργιο Αγερίδη, Συντονιστή  του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ», β) 
Νικόλαο Καραπαναγιώτη, ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΚΑΠΕ, γ) 
∆ηµήτριο Παπαστεφανάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων του ΕΦ∆ 
ΚΑΠΕ, προς γνώση τους και για τις νόµιµες συνέπειες, καλώντας τους να συµµορφωθούν 
προς το περιεχόµενο της άνω εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς επίσης και προς τους: δ) τότε 
Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Ευαγ. Λιβιεράτο, ε) τότε Αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Στ. Καλαφάτη και 
στ) τότε Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. Ασ. Παπαγεωργίου, προς γνώση τους. 
Με το υπ’ αριθµ. 315/11.06.2013 έγγραφό του απευθυνόµενο προς την Περιφέρεια Ηπείρου, 
το ΚΑΠΕ δια του Προέδρου του ∆Σ αυτού αρνήθηκε να συµµορφωθεί προς την Εισαγγελική 
παραγγελία και χορήγησε επιλεκτικά ορισµένα µόνο από τα αιτούµενα έγγραφα, ισχυριζόµενο 
ότι «Καθόσον αφορά στη δεσµευτικότητα της εισαγγελικής παραγγελίας, θα πρέπει, κατά την 
κρατούσα άποψη, να πληρούνται σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: i) να είναι αιτιολογηµένη 
και ii) να µην αποτελεί απλό διαβιβαστικό της σχετικής αίτησης, χωρίς τη ρητή έκφραση 
γνώµης του συντάκτη της. Συγκεκριµένα, συνήθως οι Εισαγγελείς, απλώς διαβιβάζουν τη 
σχετική αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία µε την ένδειξη «δια τα καθ’ υµάς περαιτέρω» ή «για τις 
περαιτέρω ενέργειες», χωρίς δηλαδή να λάβουν σαφή θέση περί της χορήγησης ή µη των 
ζητηθέντων εγγράφων....... Αν η χορήγηση δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις, τότε η 
εισαγγελική παραγγελία είναι δεσµευτική για τη ∆ιοίκηση, υπό τον όρο, όµως, ότι ο 
Εισαγγελέας έχει εξετάσει το δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον του αιτούντος και είτε δίνει ρητή και 
αιτιολογηµένη παραγγελία, είτε προβαίνει σε ρητή και αιτιολογηµένη απόρριψη του 
αιτήµατος....».  
Με την άνω αιτιολογία που εν τοις πράγµασι συνιστά συνοµολόγηση από το ΚΑΠΕ ότι 
υποχρεούται στην χορήγηση των αιτηθέντων, αυτό παραβιάζοντας τη ρητή, σαφή και 
αιτιολογηµένη εισαγγελική παραγγελία [«∆εκτή, Χορηγηθεί, έννοµο συµφέρον άρθρο 25/4 Ν. 
1756/88», όπως επί λέξει αναγράφει επί του σώµατος της κοινοποιηθείσας στο ΚΑΠΕ 
αιτήσεώς µας η αρµόδια Εισαγγελέας Πρωτοδικών], αρνήθηκε τη χορήγηση του συνόλου των 
αιτουµένων και εγκεκριµένων από την Εισαγγελική Αρχή εγγράφων. Εν προκειµένω, ο 
εισαγγελικός λειτουργός έχει εξετάσει το δικαίωµα και το έννοµο συµφέρον της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΟΤΑ β’ βαθµού) και έχει προβεί σε ρητή και αιτιολογηµένη παραγγελία, και δεν 
διαβιβάζει απλώς στο ΚΑΠΕ την αίτησή µας  «δια τα καθ’ υµάς περαιτέρω» ή «για τις 
περαιτέρω ενέργειες». 
Να σηµειωθεί µάλιστα ότι κατά την έννοια του άρθρου 51 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 1892/1990, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/1991, το ΚΑΠΕ, παρότι ΝΠΙ∆, θεωρείται 
δηµόσιος τοµέας, όπως επισηµάνθηκε δεόντως στη σχετική παραγγελία µας για την επίδοση 
της εισαγγελικής παραγγελίας. Συνεπώς η άρνηση χορήγησης των εγγράφων µε την επίκληση 
του χαρακτήρα του ως ΝΠΙ∆ αντίκειται στη σχετική νοµοθεσία.   
Περαιτέρω, η άρνηση της χορήγησης όλων των αιτηθέντων εγγράφων, κατά παράβαση της 
Εισαγγελικής Παραγγελίας, πέραν των πειθαρχικών και ποινικών επιπτώσεων που επάγεται 
για τους αρµοδίους, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Οι δικαστικές όµως ενέργειες, ενόψει του 
εξαιρετικά χρονοβόρου της διαδικασίας, καθίστανται ατελέσφορες, καθώς µέχρι την οριστική 
διάγνωση µε δικαστική απόφαση, του παρανόµου της αρνήσεως του ΚΑΠΕ να χορηγήσει τα 
αιτηθέντα έγγραφα, δεν θα έχει αντικείµενο η χορήγησή τους, αφού θα έχει περαιωθεί η 
διαδικασία  και οι επτά προτασσόµενες στον πίνακα κατάταξης πράξεις θα έχουν ενταχθεί 
στους Άξονες Προτεραιότητας και θα έχουν χρηµατοδοτηθεί. 
Πάντως από την εκτίµηση του περιεχοµένου των ελαχίστων και των πλέον ‘ανώδυνων’ 
εγγράφων που χορηγήθηκαν, συνάγεται σαφώς ότι ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης 
Κ.Α.Π.Ε. έχει υποπέσει σε σωρεία παραβιάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης και των 
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κοινοτικών αρχών και κανόνων, φαίνεται δε να έχουν καταστρατηγηθεί θεµελιώδεις αρχές του 
κοινοτικού δικαίου (διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης).  

Κατόπιν των ανωτέρω,  
Η γνώµη µου είναι 

Να απευθυνθεί η Περιφέρεια Ηπείρου και να καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Τµήµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε κοινοποίηση στη Γενική 
∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) της Επιτροπής, τη διαφαινόµενη 
καταστρατήγηση από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης Κ.Α.Π.Ε. των κοινοτικών αρχών της 
διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης, ενόψει µάλιστα και της 
χρηµατοδότησης του Προγράµµατος από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
ποσοστό 85%,  
προκειµένου να εξετασθούν κατά προτεραιότητα οι αιτιάσεις της από τα αρµόδια όργανα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε συστάσεις τόσο προς 
την Ελληνική ∆ηµοκρατία όσο και προς το ΚΑΠΕ ώστε να απέχει από κάθε περαιτέρω σχετική 
διαγωνιστική ή διαδικαστική πράξη, µέχρι την σαφή διατύπωση της ετυµηγορίας της 
Επιτροπής ως προς την παράβαση των αρχών των Ευρωπαϊκών Συνθηκών στα πλαίσια της 
προδιαγραφείσας διαδικασίας. ……» 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκαν στις παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στη 
σχετική, αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφασης της Ο.Ε., όπου είχαν τονίσει ότι: 
«Συµφωνούµε για το συγκεκριµένο θέµα της κήρυξης του Αθαµανίου Άρτας ως «πράσινου 
χωριού» και σηµειώνουµε ότι και ως προς την εξέλιξη του θέµατος έχουµε καταθέσει ως 
παράταξη, την 30-04-2013, ερώτηµα προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
τον Περιφερειάρχη και την αρµόδια Αντιπεριφερειάρχη, για από κοινού αντίδραση των 
παρατάξεων του Π.Σ. και λοιπών Φορέων, µε στόχο να µην χαθεί µια ακόµη ευκαιρία για 
την Ήπειρο.». Επιπλέον σηµείωσαν τα εξής: «Ως προς το λόγο που αναφέρεται στην 
ανωτέρω εισήγηση, για την µη παροχή στοιχείων, τονίζουµε ότι είναι σοβαρός λόγος, που 
πρέπει όµως να ισχύει αντίστοιχα και να αφορά την Περιφέρεια σε όλους τους 
διαγωνισµούς. Επιπλέον, και για τη συγκεκριµένη υπόθεση εξακολουθούν να ισχύουν οι 
ενστάσεις που έχουµε από την αρχή εκφράσει στην Ο.Ε., για τη συνεχιζόµενη 
αποκλειστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, από την ίδια δικηγόρο.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/870/15-07-2013) 

Σε συνέχεια της αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία ορίσθηκε η Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σχετικά µε την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 
ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο 
Ανάπτυξης», ώστε: 1) να προβεί στις κατά νόµο ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών 
και δικαστικών αρχών για να χορηγηθούν  αντίγραφα των αιτουµένων εγγράφων και εν γένει 
να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού 
(χορήγησης των αιτουµένων εγγράφων), 2) µετά από µελέτη τους να αξιολογήσει αν από την 
εν γένει τηρηθείσα διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει παραβίαση των αρχών του ενωσιακού 
δικαίου (λ.χ. παράβαση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων 
κλπ) και του εθνικού δικαίου, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες ενώπιον των Εθνικών Αρχών και ∆ικαστηρίων και ενώπιον των 
Ευρωπαϊκών/Κοινοτικών Αρχών και ∆ικαστηρίων, 

και βάσει της γνωµοδότησης της ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ανωτέρω υπό στ. 7),  

Εγκρίνει την υποβολή στα αρµόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήτοι στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Τµήµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
µε κοινοποίηση στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) της Επιτροπής, 
καταγγελίας εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, όσον αφορά τις τηρηθείσες διαδικασίες 
αξιολόγησης, για την πρόσκληση του ΕΦ∆-ΚΑΠΕ µε τίτλο «Πράσινες Αγροτικές και 
Νησιωτικές ‘Κοινότητες’ – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», στο πλαίσιο της οποίας υπέβαλε 
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ολοκληρωµένη πρόταση η Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο «ΑΘΑΜΑΝΙΟ – Ενεργειακή 
Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας». 

Εγκρίνει τη σύνταξη και υποβολή της ανωτέρω καταγγελίας, από την πληρεξούσια δικηγόρο 
της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, στα πλαίσια του ορισµού της βάσει 
της σχετικής αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η ανάθεση της ως άνω εντολής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
βάσει της αριθµ. 15/577/21-05-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και της 
παρούσας απόφασης, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των 
συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω του εξειδικευµένου της υποθέσεως που 
συνίσταται στο εξής: Αφορά καταγγελία σε υπερπολιτειακά – ευρωπαϊκά όργανα για 
πληµµέλειες διαδικασίας κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων και 
προµηθειών σε έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ταµείο Συνοχής. Η καταγγελία σε 
ευρωπαϊκά όργανα –εν προκειµένω Ευρωπαϊκή Επιτροπή- αφορά την µη τήρηση κοινοτικών 
διατάξεων στα πλαίσια της ακολουθούµενης διαδικασίας σε δηµόσια σύµβαση. Συναφώς 
απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις τόσο ευρωπαϊκού δικαίου όσο και δικαίου δηµοσίων 
συµβάσεων τις οποίες διαθέτει η άνω δικηγόρος αφενός λόγω της πολυετούς δικαστικής και 
διοικητικής εµπειρίας της σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων κατ’ εφαρµογή Κοινοτικών 
Οδηγιών αφετέρου λόγω και της θεωρητικής κατάρτισής της στο ευρωπαϊκό δίκαιο σε επίπεδο 
µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την αµοιβή 
της ανωτέρω δικηγόρου, για τις ως άνω ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό 
ότι η ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας και για τη συγκεκριµένη υπόθεση, όπως 
και για όλες τις υποθέσεις της ενώπιον του ΣτΕ, στην ίδια δικηγόρο, δηµιουργεί πρόβληµα. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης της Σιαπλαούρα Αικατερίνης, Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Γκορίτσια της Ιταλίας, από 16 έως 20-07-2013, για τη συµµετοχή της στην Τεχνική 
Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic 
Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο “AdriGov”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου 
συµµετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68332/2880/15-07-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 68500/2544/15-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της µετακίνησης της Σιαπλαούρα 
Αικατερίνης, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Γκορίτσια της Ιταλίας, από 16 έως 20-07-
2013, για τη συµµετοχή της στην Τεχνική Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνεται στο 
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πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan µε ακρωνύµιο 
“AdriGov”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/871/15-07-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Σιαπλαούρα Αικατερίνης, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Γκορίτσια της 
Ιταλίας, από 16 έως 20-07-2013, για τη συµµετοχή της στην Τεχνική Συνάντηση Εργασίας 
που διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adriatic Governance Operation Plan 
µε ακρωνύµιο “AdriGov”, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος, καθώς και 
τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής και 
ηµερήσιας αποζηµίωσης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε 
γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση 
που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική 
Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο 
απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που 
µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2013 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 δεκαπέντε (15) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67645/2530/11-07-2013 (σχετ.: οικ. 
67081/2502) Πρόσκλησης του Προέδρου της, (κατόπιν αναβολής της προγραµµατισµένης για 
την 12-07-2013 συνεδρίασης). 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68732/6666/15-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 68674/2548/15-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία, 
αναφέρονται τα εξής:  

« … Σε συνέχεια των Αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε 
την Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης του 
βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου και για το αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι σκόπιµο να αναφέρουµε – 
ιστορικά – τα ακόλουθα:. 
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Είναι γνωστό ότι το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου περαιώθηκε και µε το πέρας της δοκιµαστικής του λειτουργίας την 22-9-2012 και 
έκτοτε βρίσκεται σε φάση κανονικής λειτουργίας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τις αρ. πρωτ. 30786/04-04-2012 και αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 
Αποφάσεις Περιφερειάρχη συγκρότησε Επιτροπές για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των 
φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αντίστοιχα, όπου ως έργο της δεύτερης Επιτροπής 
περιλαµβάνεται και «…την πιθανή ανάγκη βελτιωτικών παρεµβάσεων και τη διερευνήσει εναλλακτικών 
τρόπων διάθεσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων που παράγονται από τις εγκαταστάσεις βιολογικής 
επεξεργασίας του ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, 
διαµορφώνοντας και την ανάλογη πρόταση για την – ενδεχόµενα - απαιτούµενη αλλαγή των υφιστάµενων 
Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου - σε συνεργασία µε 
συναρµόδιους Φορείς - να λάβει τις προσήκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη των ενδεχόµενων 
φαινοµένων ρύπανσης, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά του έργου στην εύρυθµη 
λειτουργία». 
Οι εν λόγω Επιτροπές είχαν - και συνεχίζουν να έχουν - συγκεκριµένο έργο και σκοπό να ενηµερώνουν 
γνωµοδοτικά την Περιφέρεια και ακολούθως τους αρµόδιους φορείς για τις ενδεχόµενες παρεµβάσεις 
και διορθωτικές κινήσεις, προκειµένου το «σύστηµα» ΧΥΤΑ να βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία και 
να πληροί τους όρους και τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάστηκε. 
Στα πλαίσια αυτά αξίζουν να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των εν λόγω 
Επιτροπών που αποτελούν και οδηγό ενεργειών για την Περιφέρεια: 
⇒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Χ συνεδρίασης της Επιτροπής (22-11-2012): Συµπεράσµατα – Προτάσεις: 
«… 4) Προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την 
λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους 
αποφόρτισής του….» 
«… 8) Προτείνεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης του έργου να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα και ενέργειες 
ώστε το έργο συνολικά να λειτουργεί άψογα και σύµφωνα µε τους σκοπούς που έχει να εκπληρώσει, αλλά 
κυρίως να εστιάσει το ενδιαφέρον του στη σωστή διαχείριση τόσο της εναπόθεσης των απορριµµάτων 
και του υδραυλικού φορτίου που παράγεται στο έργο, όσο και στην επεξεργασία των παραγοµένων 
στραγγισµάτων που να αποδίδει εκροή διαχειρίσιµη, σύµφωνη και µε τους περιβαλλοντικούς όρους…» 
«… 9) Τέλος για άλλη µια φορά θέλουµε να επισηµάνουµε και προτείνουµε την αναγκαιότητα αλλαγής 
των Περιβαλλοντικών Όρων για την εξεύρεση οριστικής λύσης στη διαχείριση και διάθεση των 
επεξεργασµένων στραγγιδίων…» 
Τα παραπάνω – ως ιστορικό – αλλά και µετά από επιτόπια αυτοψία (17-1-2013) της νέας Επιτροπής 
στον χώρο του ΧΥΤΑ υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) συντάχθηκε το 1ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ όπου αποσπάσµατά του ακολουθούν: 
⇒ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (18-1-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 
«… 2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση 
των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης 
υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η σηµερινή κατάσταση του 
υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι οριακά ελέγξιµη, ενόψει και των αναµενόµενων έντονων 
δυσµενών καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις)….» 
«… 3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων των 
φάσεων λειτουργίας του ΧΥΤΑ, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην οργανωµένη εναπόθεση των απορριµµάτων, 
την διαχείριση των οµβρίων και του παραγόµενου υδραυλικού φορτίου και την σωστή και ελεγχόµενη 
λειτουργία της ΜΕΣ για παραγωγή προϊόντος εκροής αποδεκτό για άρδευση και σύµφωνο µε τους ΕΠΟ 
και τις κείµενες διατάξεις….» 
«… 6) Για το πρόβληµα της διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου θα πρέπει να διερευνηθούν και 
εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων από το 
χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» 
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«… 7) Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή θα εξετάσει – κοστολογηµένα - τη δυνατότητα πρόσθετης (3βάθµιας) 
επεξεργασίας των στραγγισµάτων (MBR-RO κλπ) σε σχέση µε τους τρόπους διάθεσης αυτών, …, τα οποία 
θα συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση….» 

⇒ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (12-4-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 
«…2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση 
των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης 
υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η σηµερινή κατάσταση του 
υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι κρίσιµη και οριακά ελέγξιµη, λόγω των έντονων δυσµενών 
καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις) που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους έξι µήνες. 
3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων των φάσεων 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ….. 
Μέχρι την επίτευξη των παραπάνω ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα πρέπει να εφαρµόσει την 
καταλληλότερη πρακτική διαµόρφωσης και στεγανοποίησης του ανάγλυφου στα κατάντι του κυττάρου 
(φρύδι), ώστε να αποµακρύνεται σηµαντική ποσότητα οµβρίων από τον ενεργό χώρο του ΧΥΤΑ και έτσι 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης των στραγγισµάτων του κυττάρου. 
Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη λειτουργία της ΜΕΣ ώστε να παράγονται 
επεξεργασµένα στραγγίδια αποδεκτά από τη ΕΕΛ πόλης Ιωαννίνων. Η ποιότητα των επεξεργασµένων 
στραγγισµάτων θα πρέπει να πιστοποιηθεί µε νεότερες εργαστηριακές αναλύσεις που θα συνοδεύουν τα 
βυτία µεταφοράς αυτών. 
4)…∆έχεται οµόφωνα το κείµενο Αξιολόγησης λύσης µεταφοράς στραγγισµάτων στην ΕΕΛ πόλης 
Ιωαννίνων…και την αποτύπωση των κρίσιµων σηµείων των σχετικών προτάσεων τα οποία θα 
συµβάλουν στην αρµόζουσα επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει µέχρι σήµερα ο εν λόγω ΧΥΤΑ. 
Η περίπτωση της µεταφοράς των επεξεργασµένων στραγγισµάτων της ΜΕΣ του ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. 
(Ελληνικού) – µέσω αγωγού – µέχρι τον αγωγό αποχέτευσης πλησίον του ∆.∆. Κατσικάς θα πρέπει να 
θεωρηθεί έργο προτεραιότητας του Κώδικα Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων για το οποίο θα πρέπει να γίνει 
ολοκληρωµένη µελέτη….» 
Με την από 15-3-2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ της υπηρεσίας µας προς την Οικονοµική Επιτροπή επισηµάνθηκε 
ότι λόγω ότι (τότε) βροχοπτώσεων «…η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη υδραυλικού 
φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται στην «έκτακτη ανάγκη», 
και ότι «…είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους 
∆ηµόσιας υγείας, η δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές 
βιολογικού καθαρισµού)αναγκαιότητα «…άµεσα (προς το παρόν) η αποµάκρυνση - διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων 
στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης Ιωαννίνων…». 
Αξίζει όµως να αναφερθούµε και στην ακροτελεύτια παράγραφο της από 15-3-2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ της 
υπηρεσίας µας  όπου αναφέρεται: «… Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει το 
ενδεχόµενο να επανέλθουµε και η εν λόγω διαδικασία να επαναληφθεί µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες 
της νέας Επιτροπής για την εξεύρεση µονιµότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων 
αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε την ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο.». 
Επειδή µετά και από αυτοψίες µελών της Επιτροπής τηλεφωνικές ενηµερώσεις των λειτουργούντων 
σήµερα τον ΧΥΤΑ, αλλά και φορέων της περιοχής οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες – έντονες 
βροχοπτώσεις – που επικρατούν τις τελευταίες ηµέρες και αναµένεται ακόµα να συνεχιστούν τους 
προσεχείς µήνες, αλλά και ενόσω οι εργασίες τις νέας Επιτροπής για τους «… εναλλακτικούς τρόπους 
αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων από το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους 
στο κύτταρο…» βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη, καθώς και λόγω του ότι η κατάσταση στο «σύστηµα» 
ΧΥΤΑ - από άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και 
βρίσκεται στην «έκτακτη ανάγκη», µε άµεσο τον κίνδυνο της υπερχείλισης του κυττάρου από τα 
βροχοστραγγίδια, σας γνωρίζουµε ότι κρίνεται επιτακτικά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή 
των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η συνέχιση της προσπάθειας για 
δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού 
καθαρισµού). 
Συνεπώς και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άµεσα (προς το παρόν) η 
αποµάκρυνση - διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
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στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης 
Ιωαννίνων, κοστολογηµένης δαπάνης 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) από τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 5152 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την επιφύλαξη (και πάλι) ότι η εν λόγω ποσότητα θα επιφέρει το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει το ενδεχόµενο να επανέλθουµε και η εν λόγω 
διαδικασία να επαναληφθεί µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες της νέας Επιτροπής για την εξεύρεση 
µονιµότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων 
στραγγισµάτων µε την ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο. 
. …. ». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής – βάσει της 
ανωτέρω εισήγησης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. – εισηγήθηκε την ανάθεση των εργασιών για την 
αποµάκρυνση επεξεργασµένων στραγγισµάτων από τον ΧΥΤΑ και τη µεταφορά τους στον 
Βιολογικό των Ιωαννίνων, στην Ένωση Μεταφορέων Ηπείρου. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ισχύουν οι 
παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στη λήψη των σχετικών, αριθµ. 5/128/05-02-2013 και 
10/276/26-03-2013 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, επεσήµαναν δε επιπλέον τα εξής: «Ο 
ΧΥΤΑ του Ελληνικού αποδεικνύεται η «Πίθος των ∆αναΐδων» και το πρόβληµα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί συνολικά και αυτό να γίνει πριν ανατεθεί µε τη νέα εργολαβία η λειτουργία στον 
ανάδοχο, για να µην προκύψουν προβλήµατα στη µετέπειτα λειτουργία του. Συµφωνούµε στην 
διάθεση του κονδυλίου που αιτείται για µεταφορά µέρους των στραγγισµάτων στον Βιολογικό 
Καθαρισµό Ιωαννίνων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µια και συνδέεται µε θέµατα 
δηµόσιας υγείας. Επισηµαίνουµε ότι απαιτείται χωρίς καθυστερήσεις να αξιοποιηθούν τα µέχρι 
σήµερα δεδοµένα ώστε να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα τα οποία τάχιστα θα οδηγήσουν 
στον σχεδιασµό και την διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος 
διαχείρισης των στραγγισµάτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού, δεδοµένου ότι το πρόβληµα έχει επιδεινωθεί 
και µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια του έργου. Η οριστική λύση πρέπει 
τάχιστα να δροµολογηθεί. Η αποφόρτιση του κυττάρου είναι άµεσης προτεραιότητας.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/872/15-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης των 
Ιωαννίνων, στην «Ένωση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. Εκκενώσεις Βόθρων», προϋπολογισµού δαπάνης € 
20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  

επειδή, λόγω της ανωτέρας βίας και της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, δεδοµένων των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών – έντονες βροχοπτώσεις – που επικράτησαν το τελευταίο διάστηµα 
και αναµένεται ακόµα να συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, και λόγω του ότι η κατάσταση στο 
«σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια που είναι οριακά 
ελέγξιµη και βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, µε άµεσο τον κίνδυνο της υπερχείλισης του κυττάρου 
από τα βροχοστραγγίδια, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, είναι απαραίτητη η συνέχιση 
της προσπάθειας για δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές 
βιολογικού καθαρισµού), και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται άµεσα - 
διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού - η αποµάκρυνση ικανών ποσοτήτων 
στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης των Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 68674/2548/15-07-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), σε συνέχεια του από 22-11-2012 
Πρακτικού Χ (τελικού) της Επιστηµονικής Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 
30786/04-04-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των φαινοµένων 
ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και των 1ου/18-1-2013  και 2ου/12-4-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της νέας 
Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 Απόφαση 
Περιφερειάρχη για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης 
απορροών περιοχής του έργου, καθώς και µετά από αυτοψίες µελών της Επιτροπής. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 5/128/05-
02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το εξής σκεπτικό: «…..  επιβεβαιωθήκαµε ως 
παράταξη, στις αντιρρήσεις που έχουµε εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, αλλά και στην αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, για 
το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. Οι εργολάβοι είναι αναξιόπιστοι στην εκτέλεση 
µεγάλων έργων, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και αυτό 
αποδείχθηκε περίτρανα στα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του 
ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόµη πιο επίκαιρη την πρότασή µας – όπως επανειληµµένα 
εκφράσθηκε – για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, τα οποία, επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο 
Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και 
ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Η άποψη δε που υποστήριξε η 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, αριθµ. 
14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ., και οι προβληµατισµοί µας για τους επικείµενους κινδύνους 
για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, έχουν δυστυχώς επιβεβαιωθεί, δεδοµένου ότι είχαµε 
τονίσει τα εξής: «Για µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα 
νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και 
άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των 
κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί 
να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του 
ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος 
να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και 
αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


