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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/24-07-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου 
του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 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. 
71313/2703/22-07-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. 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. 
71313/2703/22-07-2013 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 θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω,   

εκτός του 27ου Θέµατος: «Έγκριση παράταση της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο 
στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο Καναλακίου και το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.» 

του 29ου Θέµατος: «Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης,  για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Λούρου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Πρέβεζας.» 
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και του 30ου Θέµατος: «Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης,  για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Θεσπρωτικού της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της  Π.Ε. Πρέβεζας.» 

1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Έγκριση των Πρακτικών Ι/03-07-2013 και ΙΙ/05-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού 
Αννίνου στο οδικό δίκτυοΕ.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 
€ 30.000,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

3. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό 
έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β Φάση», αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ. – ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΑΤΕ. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
Σµυρτιάς και Ελάφου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  

5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης 
επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά - Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.  

6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», 
αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 30-06-2014.  

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση Περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-12-2013.  

8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», αναδόχου 
Τάση Γεωργίου, µέχρι την 24-10-2013. 

9. Έγκριση του από 15-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια και τοποθέτηση 
υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

10. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για 
τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

12. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων ∆ηµητρίου Παπαναστασίου και Αικατερίνης Ντόντορου του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της Γεν. ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στην 
Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, την 17 και 18 Ιουλίου 2013 αντιστοίχως, για την παρακολούθηση 
σεµιναρίου που διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο 
Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

13. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 09-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο ∆.∆. 
Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα 
Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», µέχρι την 31-12-2013. 

15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης 
για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στο τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι (ΧΘ1+600 έως 
ΧΘ3+450)», προϋπολογισµού  4.750,00 € πλέον ΦΠΑ.  

16. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας Ιωάννη Γεωργαλή, για τη µετακίνηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, λόγω συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΝΠΕ και Γεωργίου 
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Ψωµά, για συνάντηση µε υπευθύνους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Αθήνα στις 
17 Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

17. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας Αγγελικής Καλαφάτη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεµιναρίου/ηµερίδας που 
διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος την 17 Ιουλίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, µε τον ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη των 
εορταστικών εκδηλώσεων τιµής των πεσόντων Σουλιωτών στη Μονή Σέλτσου τον Απρίλιο του 
1804, στις 23 Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19.  Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήµατος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης 
στη θέση «ΑΓΙΟΝΑΖΙ», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.. 

20. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
70083/2885/17-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση 
της βατότητας του οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρο 
Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου. 

21. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
σεµιναρίου σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 2779/88475/15-07-2013 του Υ.Α.Α. & Τροφίµων στις 17 και 
18 Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

22. Έγκριση των Πρακτικών Ι/05-02-2013, ΙΙ/10-06-2013 και ΙΙΙ/09-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής 
του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα – Αγιά 
της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 χωρίς ΦΠΑ, και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

23. Έγκριση του από 15-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου 
Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

24. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Επείγουσα αµµοληψία από το αλιευτικό καταφύγιο Καστροσυκιάς για 
υγειονοµικούς λόγους», προϋπολογισµού δαπάνης € 18.450,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 
2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών 
στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών, ρεµάτων και 
αλιευτικών καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες 
ανάγκες». 

25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού 
υποδοµής καθώς και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας 
θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια 
του συγχρηµατοδοτούµενου έργου "RE.HERB"», προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος 
και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού. 

28. Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης,  για τη 
µίσθωση ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  
Π.Ε. Πρέβεζας. 

31. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης των κλιµατιστικών των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών 
της Π. Ε. Πρέβεζας. 

32. Έγκριση δαπάνης, για την καταβολή διαφοράς αποδοχών και τόκων υπερηµερίας και που αφορά 
στην µηνιαία οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων 
της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστηµα 01-01-2000 έως 28-02-
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2001, σύµφωνα µε τις αριθµ. 113/2013 και 114/2013 αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων. 

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

34. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας α) Απόστολου Παππά β) Αθανασίου Κιτσαντά 
και γ) Φρίξου Νάση, για τη συµµετοχή τους στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE-HERB», που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας στις 26 Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.   

35. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιουλίου 
2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

36. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

37. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστηµονικού Συµποσίου µε 
θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη διοργάνωση του οποίου 
συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, µε ανάκληση της σχετικής αριθµ. 14/467/30-04-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

38. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
16.250,00 € µε ΦΠΑ. 

39. Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στο 
Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου. 

40. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, στη µνήµη των 152 εκτελεσθέντων της Μαρτυρικής 
Μουσιωτίτσας Ιωαννίνων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

41. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

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 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
αναδόχου εταιρείας «Β.ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.”», µέχρι την 31-08-2013. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – Κηπίνα», αναδόχου 
εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι την 31-10-2013. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς 
– Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασµού Λιθίνου», 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως θέση 
“Όµορφη Ράχη”», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδροµάστευσης περιοχής αρδευτικού 
Λιθίνου», προϋπολογισµού € 8.000,00 µε ΦΠΑ. 
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8. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέµατος Ρετσιανών», 
προϋπολογισµού € 1.080.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση οδοφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 
12.000,00 µε ΦΠΑ.  

12. Έγκριση του από 17-07-2013 Πρακτικού και του από 22-07-2013 Πρακτικού αξιολόγησης της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

13. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
71647/2923/23-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών. 

14. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 24 
έως 25-07-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές περιοχές της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.  

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 15-07-2013 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/78/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 
2012. 

7. Την εισηγητική έκθεση επί του απολογισµού οικονοµικού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
69219/5570/17-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70074/2634/18-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένες τις εισηγητικές εκθέσεις απολογισµού 
οικονοµικού έτους 2012 των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από τα αρµόδια Τµήµατα των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού των Π.Ε. και εισηγείται τη σύνταξη της έκθεσης επί του Απολογισµού και την 
υποβολή της για έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σηµειώνοντας ότι η εκτέλεση 
του Προϋπολογισµού έγινε κανονικά και χωρίς υπερβάσεις των εγκεκριµένων πιστώσεων στο 
σκέλος των εξόδων και στα ίδια πάντα πλαίσια των δηµοσιονοµικών διατάξεων. 
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8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της ανωτέρω 
έκθεσης επί του Απολογισµού, όπως συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/873/24-07-2013) 

Α. Καταρτίζει την έκθεση απολογισµού οικονοµικού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου όπως 
συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τις επί µέρους εκθέσεις των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από 
τα αρµόδια Τµήµατα των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
επισυνάπτονται στο αριθµ. πρωτ. 69219/5570/17-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Την ανωτέρω έκθεση, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρ. 
176 του 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’) και εισηγείται την ψήφισή της.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, και κατέθεσαν 
την άποψή τους επί του θέµατος, η οποία έχει ως εξής: «Και για τον απολογισµό του 2012, 
ισχύουν όλες οι παρατηρήσεις και ενστάσεις που καταθέσαµε από την αρχή της θητείας της 
Περιφερειακής Αρχής. Ακολουθείτε και στον απολογισµό σας, απλά λογιστική αποτύπωση της 
οικονοµικής λειτουργίας.»  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε το εξής σκεπτικό: 
«Η οικονοµική διαχείριση της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία  για 
το έτος 2012,   κινήθηκε πλήρως στη λογική των µνηµονίων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 
Είναι ιµάντας περάσµατος της πολιτικής του κεφαλαίου , της Ε.Ε. και της κυβέρνησης. Σε περίοδο 
βαθέµατος της κρίσης, επέτεινε την πτώχευση των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής µας. 
Απολογιστικά τα έσοδα και τα έξοδα είναι στο µισό σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα. 
Επιβεβαιώθηκε και από τα οικονοµικά στοιχεία του απολογισµού για το 2012 η εκτίµηση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης ότι η διοικητική µεταρρύθµιση, εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική 
αφαίρεσης πόρων και δικαιωµάτων για τις ανάγκες του λαού, απολύσεων, ιδιωτικοποίησης 
υπηρεσιών, ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας εξυπηρετώντας τις σύγχρονές 
ανάγκες του κεφαλαίου (επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στον τουρισµό, 
υπονοµεύοντας δραστηριότητες στην κτηνοτροφία, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και 
αλλοιώνοντας το οικιστικό τοπίο). Μια σύγκριση των πόρων των πρώην Νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων και της Περιφερειακής διοίκησης, επιβεβαιώνει τις προβλέψεις µας, για 
ελεγχόµενη χρεοκοπία για τις λαϊκές ανάγκες. (έχουµε µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης, 
µεγάλη µείωση και µη έγκαιρη εκταµίευση των πιστώσεων των προγραµµάτων ∆.Ε., συρρίκνωση 
και υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών).». 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Έγκριση των Πρακτικών Ι/03-07-2013 και ΙΙ/05-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών 
ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων 
στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής € 30.000,00 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα 
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.∆. 7/2013 καθώς 
και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 
µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», 
όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ 
Βελτίωση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση 
∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισµού Προτιµώµενων 
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 
3316/2005» και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, καθώς 
και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».  

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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6. Την αριθµ. πρωτ. 8059/443/28-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 30.000,00 € για την εκπόνηση της µελέτης του 
θέµατος, σε βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2012ΕΠ03000000 «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας 
Αννίνου». 

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

8. Την αριθµ. 18/691/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη 
αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 69895/6805/18-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70035/2631/18-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τα Πρακτικά Ι και ΙΙ της 
Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης της οδικής 
λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής 
30.000,00 € µε Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής από τον Πίνακας Τελικής 
Βαθµολόγησης Προσφορών, προκύπτει ότι τη µέγιστη βαθµολογία (=86,00) συγκεντρώνει 
η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 1, δηλαδή του κ. ∆ρόσου Ιωάννη κι αυτή είναι η 
πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά. Κατά των Πρακτικών Ι και ΙΙ δεν 
κατατέθηκαν ενστάσεις ή άλλου είδους ένδικες πράξεις.Κατόπιν των ανωτέρω 
εισηγούµαστε την ανάθεση της µελέτης στον ∆ρόσο Ιωάννη, επειδή υπέβαλε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη 
από όλους τους διαγωνιζόµενους βαθµολογία, η οποία είναι ογδόντα έξι µονάδες (86,00). 
Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτά (23.905,45 €), χωρίς ΦΠΑ, µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελέτης 2,00%. Παρακαλούµε για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του 
έργου που αναφέρεται ανωτέρω…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/874/24-07-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών  

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/03-07-2013 (έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και αξιολόγηση 
Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής 
λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυοΕ.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής € 30.000,00 
µε ΦΠΑ,  

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκε ένσταση, και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: 1) ∆ΡΟΣΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 2) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και 3) ΦΑΣΟΥΛΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, διαπίστωσε ότι και οι τρεις διαγωνιζόµενοι πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό και προχώρησε στον έλεγχο των 
Τεχνικών Προσφορών αυτών (Τεχνικές Εκθέσεις και Εκθέσεις Μεθοδολογίας) και στην 
αξιολόγησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, και στη σύνταξη του σχετικού 
πίνακα. 
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Β. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/05-07-2013 (Έλεγχος και αξιολόγηση των Οικονοµικών 
Προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της 
ανωτέρω µελέτης,  

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προχώρησε στο άνοιγµα και 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, και κρίθηκαν παραδεκτές. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην τελική βαθµολόγηση των Προσφορών, αφού λήφθηκαν 
υπόψη τα αποτελέσµατα της βαθµολόγησης του Πίνακα Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 
των διαγωνιζοµένων και τα κριτήρια που ορίζονται στη διακήρυξη και αφού συνέταξε τον 
Πίνακα Τελικής Βαθµολόγησης Προσφορών, εισηγείται την ανάθεση της µελέτης στον ∆ρόσο 
Ιωάννη, επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον 
συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους βαθµολογία, η οποία είναι 
ογδόντα έξι µονάδες (86,00) και µε οικονοµική προσφορά είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια δύο 
ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (23.905,45 €) χωρίς ΦΠΑ, µε έκπτωση επί της 
προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 2,00% 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης 
γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – 
Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», προεκτιµώµενης αµοιβής € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000000 «Ανακατασκευή 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», στον ∆ρόσο Ιωάννη, σύµφωνα 
µε τα Πρακτικά Ι/03-07-2013 (έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και αξιολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών) και ΙΙ/05-07-2013 (Έλεγχος και αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών) της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επειδή υπέβαλε τα απαιτούµενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά, καθώς και την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους βαθµολογία, 
ήτοι 86 µονάδες και µε οικονοµική προσφορά € 23.905,45 χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της 
προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης, ποσοστό 2,00%. 

− Εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού 
Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900» προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 30.000,00 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στον ∆ρόσο Ιωάννη, µε ποσό € 23.905,45 χωρίς Φ.Π.Α. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής και επανέλαβε την πάγια θέση του 
να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς 
της και να τα επιβλέπει. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 11 - 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης: 
 

«Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του 
ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900» 
προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
Την Τετάρτη, 03 – 07 – 2013 και ώρα 13.00’ οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

Α/Α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Μαρία Τσέτσου  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆ΤΕ 
ΠΗ, ως Πρόεδρος,  

2 Βασίλειος Κυριαζής  
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της 
∆ΤΕ ΠΗ ως µέλος,  

3 Χρήστος Πατσούρας Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
Τµήµατος Ηπείρου, ως µέλος,  

παρουσία και της γραµµατέως της Επιτροπής Ελένης Σαµαρά του Αλεξάνδρου, ∆/κός στη 
∆.∆.Ε./Π.Η., τακτικού µέλους, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
µελέτης «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων 
επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», 
που συγκροτήθηκε µε την αρ. 18/691 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΗ, συνήλθαµε σε 
δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειµένου να προβούµε στην παραλαβή των φακέλων των προσφορών και τον έλεγχο 
εγκυρότητας συµµετοχής των διαγωνιζοµένων µε τον έλεγχο των φακέλων «∆ικαιολογητικών 
συµµετοχής». 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, παρέλαβε στις 11.00’ από την κα. Ελένη Ξενάκη, Αν. ∆/ντρια της ∆ΤΕ 
ΠΗ τρεις (3) φακέλους προσφορών των διαγωνιζοµένων – που υποβλήθηκαν ή εστάλησαν στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας – συντάσσοντας  
το από 03-07-2013 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής και οι οποίοι καταγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε τη σειρά υποβολής των: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/
α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Αρ.  Πρωτοκόλλου 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

1 ∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 63326/6135/02-07-2013 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 63337/6137/02-07-2013 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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3 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 63345/6138/02-07-2013 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ήλεγξε κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου συµµετοχής 
εκάστου διαγωνιζοµένου, αρίθµησε και µονόγραψε όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και 
τους περιεχοµένους σε καθένα απ’ αυτούς (∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονοµικής Προσφοράς) και διαπίστωσε ότι η υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς από όλους 
τους διαγωνιζόµενους έγινε σε σφραγισµένο φάκελο σύµφωνα µε την Πρόσκληση. Οι φάκελοι των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών όλων των διαγωνιζοµένων ήταν 
κλειστοί. 

Ακολούθως οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων (αριθµηµένοι και 
µονογραφηµένοι), µε µέριµνα της Προέδρου της Επιτροπής, κλειδώθηκαν σε ερµάριο του γραφείου 
της προς φύλαξη µε αποκλειστική της ευθύνη, µέχρις ότου αποσφραγισθούν κατά τους όρους της 
Προκήρυξης. 

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφτηκαν τα στοιχεία 
τους  και ελέγχθηκε για κάθε έναν συµµετέχοντα η έγκυρη συµµετοχή του. Από την εξέταση των 
δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις διαγωνιζόµενοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως καταγράφεται στον συνηµµένο Πίνακα 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 

Ακολούθησε το άνοιγµα των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών και µονογράφτηκαν τα 
περιεχόµενά τους.  Η Επιτροπή µελέτησε α) τις Τεχνικές Εκθέσεις και β) τις Εκθέσεις 
Μεθοδολογίας και τις αξιολόγησε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε το 1ο στάδιο του διαγωνισµού µε τη σύνταξη του παρόντος 
Πρακτικού Ι, το οποίο συντάχθηκε εις τριπλούν και υπογράφτηκε από την Επιτροπή 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Πίνακας ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής [σελίδες µία (1)] 

2. Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών [σελίδες µία (1)] 

 
Το παρόν να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

 

Ιωάννινα, 3 Ιουλίου 2013  
  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών 

ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων 

στη Χ.Θ. 138+900» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 (με Φ.Π.Α.) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ 
ΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ Αίτηση ΥΔ Ασφαλ. 

Εν. 
Φορολ. Εν. Τεχν.  

Έκθεση 
Έκθεση 
μεθοδ. 

ΦΑΚ. ΟΙΚΟΝ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1 

 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Β 

 

20077 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

2 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 

Γ 

 

9714 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

3 

 

ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

Β 

 

20347 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 

ναι 

 
Η Επιτροπή 

1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός 

2. Κυριαζής Βασίλης, Dr Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Πατσούρας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας 

υφιστάμενης γέφυρας τριών ανοιγμάτων επί του 

ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου 

– Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 (με Φ.Π.Α.) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τεχνική  Έκθεση Μεθοδολογία 

 

1 

 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

 

80 

 

80 

 

2 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 

 

40 

 

35 

 

 

3 

 

ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

 

40 

 

45 

 
Η Επιτροπή 

1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός 

2. Κυριαζής Βασίλης, Dr Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Πατσούρας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ    II  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της Μελέτης:  
«Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί 
του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900» 

προεκτιµώµενης αµοιβής 30.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

Α/Α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Μαρία Τσέτσου  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της ∆ΤΕ 
ΠΗ, ως Πρόεδρος,  

2 Βασίλειος Κυριαζής  
 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος της 
∆ΤΕ ΠΗ ως µέλος,  

3 Χρήστος Πατσούρας Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
Τµήµατος Ηπείρου, ως µέλος,  

 

παρουσία και της γραµµατέως της Επιτροπής Ελένης Σαµαρά, ∆/κού στη ∆.T.Ε./Π.Η., 
τακτικού µέλους, που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης 
«Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί 
του ποταµού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900», 
που συγκροτήθηκε µε την αρ. 18/691 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΗ, στα 
πλαίσια του 2ου σταδίου της διαδικασίας επιλογής αναδόχου συνήλθαµε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου την 5η 
Ιουλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή, προκειµένου να προβούµε στο άνοιγµα των «Οικονοµικών 
Προσφορών» των  διαγωνιζοµένων.  

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλοι οι φάκελοι «Οικονοµικής Προσφοράς» των 
διαγωνιζοµένων ήταν σφραγισµένοι, τους αποσφράγισε, µονόγραψε και καταχώρησε το 
περιεχόµενό τους στον κατωτέρω πίνακα:  

α/α 
κατά-
θεσης 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΜΕΣΗ  ΤΕΚΜΑΡΤΗ  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  
ΑΜΟΙΒΗΣ (%) 

1 ∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 

23.902,45 2,00 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ 

24.146,35 1,00 

3 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

24.146,35 1,00 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των Οικονοµικών 
Προσφορών, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
διακήρυξη, συνεπώς κρίνονται παραδεκτές για το σύνολο των διαγωνιζοµένων. Σχετικά 
καταρτίστηκε ο Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών, στον οποίο υπολογίστηκε και η 
βαθµολογία των Ο.Π. 

 Ακολούθησε η τελική βαθµολόγηση των Προσφορών, αφού λήφθηκαν υπόψη και τα 
αποτελέσµατα της βαθµολόγησης του Πίνακα Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, ο οποίος 
συντάχθηκε κατά τη συνεδρία της 3ης Ιουλίου (Πρακτικό Ι).  

 Η τελική βαθµολόγηση των προσφορών έγινε µε βάση τρία κριτήρια, τεχνική αξία, 
ποιότητα, και τιµή προσφοράς, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Η βαρύτητα των 
επιµέρους κριτηρίων, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη είναι 35-35-30% αντίστοιχα για το 
κάθε κριτήριο.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, συντάχθηκε ο σχετικός Πίνακας Τελικής Βαθµολόγησης 
Προσφορών, από τον οποίο προκύπτει ότι τη µέγιστη βαθµολογία (=86,00) συγκεντρώνει η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 1, δηλαδή του κ. ∆ρόσου Ιωάννη κι αυτή είναι η πλέον 
συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά.  

Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε εφαρµογή των προβλεπόµενων 
στην προκήρυξη  

Εισηγείται 
 

την ανάθεση της σύµβασης στον ∆ρόσο Ιωάννη, επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους 
διαγωνιζόµενους βαθµολογία, η οποία είναι ογδόντα έξι µονάδες (86,00).  

Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτά (23.905,45 €) χωρίς ΦΠΑ, µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελέτης 2,00%. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την 5η Ιουλίου 2013, 
µε τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙ, το οποίο συντάχθηκε εις τριπλούν και 
υπογράφτηκε από την Επιτροπή. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών [σελίδες µία (1)] 
2. Πίνακας Τελικής Βαθµολόγησης Προσφορών [σελίδες µία (1)] 

Το παρόν να τοιχοκολληθεί µε µέριµνα της Προέδρου της Επιτροπής στον χώρο 
ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε/Π.Η. 

Ιωάννινα, 5 Ιουλίου 2013 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

ΕΡΓΟ: "Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάμενης γέφυρας τριών 

ανοιγμάτων επί του ποταμού Αννίνου στο οδικό δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων 

στη Χ.Θ. 138+900" 

 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€  (με Φ.Π.Α.)  

        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
        

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Προεκτιμώμενη 

αμοιβή 
Προσφερόμενη         

έκπτωση (%) 
Προσφερόμενη 

τιμή 
Βαθμολογία Ο.Π. 

1 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ   24.390,25 2,00 23.902,45 100,00 

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ   24.390,25 1,00 24.146,35 98,99 

3 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   24.390,25 1,00 24.146,35 98,99 

        

 Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς      

        

 Β. Ο.Π. = 100 x Ο.Π.min/ Ο.Π.      

   Η Επιτροπή    

        

  
1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός 

Μηχανικός   

        

  
2. Κυριαζής Βασίλης, Dr. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

  
  

    

  
3. Πατσούρας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Μελέτη βελτίωσης της οδικής λειτουργίας υφιστάµενης 
γέφυρας τριών ανοιγµάτων επί του ποταµού Αννίνου στο οδικό 
δίκτυο Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Χ.Θ. 138+900» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 (µε Φ.Π.Α.) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Τεχνική  Έκθεση Μεθοδολογία Οικονοµική Προσ. Βαθµολογία 

 
Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1 2 3 4 
1 ∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 80 80 100 86,00 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 40 35 98,99 55,95 

3 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 40 45 98,99 59,45 

 
Ανάλυση τρόπου υπολογισµού συνολικής βαθµολογίας (Στήλη 4) 

Στήλη (4) = Στήλη (1) x 35% + στήλη (2) x 35% + στήλη (3) x 30% 

Η Επιτροπή 

1. Τσέτσου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός 

2. Κυριαζής Βασίλης, Dr Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

3. Πατσούρας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 5ου Α.Π.Ε. και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β Φάση», αναδόχου Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ. – 
ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68793/2553/16-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63437/6155/15-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Η εργολαβία περιλαμβάνει την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών του έργου της Α’ φάσης, με 

κύριο αντικείμενο την κατασκευή 2 αντλιοστασίων, 6 οικίσκων γεωτρήσεων, δεξαμενής 
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αναρρύθμισης, ολοκλήρωση στραγγιστικού δικτύου, αγροτικής οδοποιίας, διώρυγας μεταφοράς,  

διάφορα τεχνικά κ.τ.λ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 030 

Περ. Ηπείρου, του ενάριθμου έργου ΚΑ 2003 ΕΠ 03000030. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε 

με την αριθμ. 57380/Δ.Ε. 8583/01-09-2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 

με αρχικό  προϋπολογισμό 8.805.000,00 ευρώ. 

 Με την από 5-11-2012 απόφαση Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.ΥΠ.ΜΕΤ. και ΔΙΚΤΥΩΝ εγκρίθηκε τροποποίηση του 

υπόψη εναριθμου έργου  της ΣΑΕΠ030 με συνολικό  προϋπολογισμό 10.710.000,00 € 

Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από το γραφείο μελετών Θ. ΓΚΟΦΑΣ και Συνεργάτες τον 

Σεπτέμβριο του 1994 με την επίβλεψη του Υπουργείου Γεωργίας και εγκρίθηκε με την απόφαση 

1802/606/9-12-1994 Υπουργ. Γεωργίας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης (οικονομική αναμόρφωση) εγκρίθηκαν με την  αρίθμ. 355/27-01-2004 

απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με προϋπολογισμό μελέτης 

8.200.000 € με ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία έγινε στις 31-03-2004 στα Ιωάννινα και μειοδότης ανεδείχθη η τεχνική Εταιρεία ΑΑΓΗΣ 

Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,03%.  

Στις 23-11-2004 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 7.226.045,60 € με ΦΠΑ. 

Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης (συμβατικό πέρας 23-11-2006).  Εγκρίθηκαν εξη -6-  παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης 

των εργασιών του έργου με λήξη την 19-9-2013, με αναθεώρηση, για λόγους ελλιπούς 

χρηματοδότησης. 

Με την απόφαση οικ. 1241/21-06-2011 της Δ.Δ.Ε./Π.Η. εγκρίθηκε ο 4
ος

 Α.Π.Ε συνολικού 

προϋπολογισμού 9.341.573,34 € που περιλαμβάνει τις δαπάνες για  εργασίες, Γ.Ε.&Ο.Ε., 

αναθεώρηση, απολογιστικά, τόκους υπερημερίας,  μελέτες  και ΦΠΑ. 

Με την 18η Ε.Π. (17-12-2012) έχει πιστοποιηθεί αντικείμενο εργασιών συνολικής δαπάνης 

8.334.530,85 € με Φ.Π.Α. 

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί: α) Όλα τα τεχνικά επικοινωνίας (πλακοσκεπή και σωληνωτά) σε 

τάφρους του έργου, β) Όλη η αγροτική οδοποιία, γ) Έξι οικίσκοι γεωτρήσεων μετά του Η/Μ 

εξοπλισμού, δ) Δύο κτίρια αντλιοστασίων άρδευσης μετά του Η/Μ εξοπλισμού, ε) Εκσκαφές 

δεξαμενής αναρρύθμισης. β) Κατασκευή διώρυγας μεταφοράς μήκους 1.850 μ 

Απομένουν προς εκτέλεση οι παρακάτω εργασίες: α) Κατασκευή επένδυσης  με σκυρόδεμα της 

δεξαμενής αναρρύθμισης όγκου 24.000 μ3, β) η σύνδεση των γεωτρήσεων με υπόγειο αγωγό και η γ) 

Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων και εκτέλεση δοκιμών. 

Ποσοστό εκτέλεσης του έργου ≈ 89 %. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 
Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :  

α) Την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, όπως προέκυψαν από την μέχρι τώρα πορεία 

εκτέλεσης του έργου μετά την επιμέτρηση τους, που παρουσιάζουν πολύ μικρής κλίμακας 

αυξομειώσεις ανά ομάδα εργασιών από την αντίστοιχη δαπάνη του εγκεκριμένου 4ου Α.Π.Ε.  

β) Την δαπάνη για το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού 36.202,47 ευρώ για την νέα εργασία τοποθέτησης-χωρίς 

την προμήθεια -χαλυβδοσωληνων από τις γεωτρήσεις μέχρι την δεξαμενή, που είναι απαραίτητη  για 

την ολοκλήρωση του έργου, όπως προέκυψε αναγκαία λόγω των εκτελούμενων εργασιών διάνοιξης 

της οδού Καρτέρι-Πάργα παράλληλα της διαδρομής του αγωγού. 

 γ) Την δαπάνη για την αναθεώρηση τιμών, που υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα από τη 

δημοπράτηση του έργου -31-3-2004- μέχρι σήμερα,  καθώς δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη 

ολοκλήρωση του, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.  

ε) Την δαπάνη για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

Το Τεχνικό  Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  με την με αρ  4/137/20-6-2013 (Θέμα 8ο ) γνωμοδότησε 

ομόφωνα για την έγκριση του παρόντος 5
ου

 Α.Π.Ε  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση του 5
ου

 Α.Π.Ε  συνολικού προϋπολογισμού 9.489.173,34 €, σε ισοζύγιο με 

την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. και κατ’ επέκταση με την αρχική συμβατική, η δε 

υπέρβαση του ποσού 147.600,00 € από την δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. οφείλεται αποκλειστικά στην 
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αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης και του αναλογούντα Φ.Π.Α. για την συνέχιση και ολοκλήρωση 

του αντικειμένου της εργολαβίας.….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/875/24-07-2013) 

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β Φάση», αναδόχου Κοινοπραξίας 
ΑΑΓΗΣ ΑΕ. – ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής δαπάνης € 9.489.173,34 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 
147.600,00 από την δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
δαπάνης αναθεώρησης και του αναλογούντα Φ.Π.Α., για την συνέχιση και ολοκλήρωση του 
αντικειµένου της εργολαβίας, και υπέρ της έγκρισης των οποίων, γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθ. 4/137/20-06-2013 
(θέµα 8ο) Πράξη του. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Ελάφου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών-Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-2012 
απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση 
του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και αποκατάσταση 
ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» και την αρ. 
9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής της παραπάνω 
πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και Έλαφου», 
προϋπολογισµού 50.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 16/588/30-05-2013 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. 49717/4679/27-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48084/4480/23-05-2013 απόφαση της ∆/νσης 
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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. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 69480/6772/17-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 69768/2623/18-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκαν συνηµµένα το από 09-07-2013 Πρακτικό και το από 16-07-2013 Πρακτικό (2) 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε τα 
οποία: 
Α) από 09-07-2013 Πρακτικό: «…. Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών 
από τους συµµετέχοντες ελέγχοντας ταυτόχρονα την νοµιµοποίηση των προσώπων που τις 
κατέθεσαν και κατέγραψε αυτούς κατά σειρά προσέλευσης στον συνηµµένο πίνακα. Στη 
συνέχεια και αφού πέρασε ο προβλεπόµενος χρόνος, η πρόεδρος της Ε.∆. ανακοίνωσε τη 
λήξη της παραλαβής, έγινε έλεγχος της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών και καταχώρησή τους στην οικεία στήλη του συνηµµένου 
πίνακα πρακτικού. Κατά 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 βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς για όλους τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή 
διαγωνισµού ανέδειξε µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κ. Τζοβάρας» που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.430,89 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 3,00% 
….» 
Β) 16-07-2013 Πρακτικό (2): «…. Η Επιτροπή διαπιστώνει την γνησιότητα των εγγυητικών 
συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
στον πίνακα της Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)….» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/876/24-07-2013) 

− Την έγκριση του από 09-07-2013 Πρακτικού και του από 16-07-2013 Πρακτικού (2)  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σµυρτιάς και 
Ελάφου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Γεώργιος Κ. 
Τζοβάρας», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.430,89 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση 
έκπτωση 3,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Γεώργιος Κ. 
Τζοβάρας», 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, σύµφωνα µε το από 16-07-2013 Πρακτικό (2)  της Ε∆. 

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

  3. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά - Σεριζιανά», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 50380/2152/29-05-2013 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 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – 
Μπεστιά - Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 16/589/30-05-2013 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50171/4736/28-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 10825/1026/24-05-2013 
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. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 70065/6818/18-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 70249/2639/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκε συνηµµένα το από 02-07-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο: «…. Στη συνέχεια και αφού 
πέρασε ο προβλεπόµενος χρόνος, ο πρόεδρος της Ε.∆. ανακοίνωσε τη λήξη της παραλαβής, 
έγινε έλεγχος της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών και καταχώρησή τους στην οικία στήλη του πρακτικού. 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 τον Μιλτιάδη Κουµπή κ Σία Ε.Ε. που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 159.349,60 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2%..» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/877/24-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Ζωτικό – Μπεστιά - Σεριζιανά», προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Μιλτιάδης Κουµπής κ Σία Ε.Ε.», που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή 159.349,60 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «Μιλτιάδης Κουµπής κ Σία 
Ε.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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο 
Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», 
µέχρι την 30-06-2014.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66661/6483/17-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 69540/2620/17-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…. Μέχρι σήµερα έχουν περίπου εκτελεστεί: Χωµατουργικά : 89% 
Τεχνικά : 45% Οδοστρωσία : 63% Ασφαλτικά : 40% Σήµανση –ασφάλιση : 0% 
Οδοφωτισµός : 35%  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 57% Στο τµήµα Β του 
έργου οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί (εκκρεµούν σήµανση- ασφάλιση), ενώ στο 
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τµήµα Α του έργου οι εργασίες έχουν καθυστερήσει σηµαντικά. Β. ΕΙ∆ΙΚΑ Ο ανάδοχος 
µε την από 12-6-2013 αίτησή του ζητά την  χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 
µέχρι την 30-6-2014 εξαιτίας α) δυσµενών καιρικών συνθηκών του περασµένου χειµώνα 
που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών από Ιανουάριο έως Απρίλιο και β) την 
καθυστέρηση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων ενώπιον των δικαστηρίων. Η 
Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου 
και ειδικότερα τις έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του περασµένου 
χειµώνα που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών. Πρόβληµα επίσης για την εξέλιξη 
των εργασιών στο τµήµα Α, δηλ. από Χ.Θ.0+000 (κόµβος Ελληνικού) έως Χ.Θ.7+304, 
αποτελεί και η καθυστέρηση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων που καθυστερεί και 
αρκετοί ιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών (κυρίως στον οικισµό 
Λάζαινα), καθόσον η δικάσιµος για την αναγνώριση των δικαιούχων και τον καθορισµό 
των τιµών, µετά από συνεχείς αναβολές, έχει προσδιοριστεί για τον Οκτώβριο του 2013. 
Ακόµη όµως και αν η δικάσιµος γίνει στην προγραµµατισµένη ηµεροµηνία, εκτιµούµε ότι 
είναι αδύνατον για τον ανάδοχο να ολοκληρώσει τα υπολειπόµενα τµήµατα κατά την 
διάρκεια του χειµώνα, ειδικά εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, διαγράµµισης και 
στηθαίων ασφαλείας, οι οποίες λογικά θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2014. Γενικά 
θεωρούµε ότι η ανάδοχος κοινοπραξία φέρει µεν ευθύνη για την καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των εργασιών στο τµήµα Α, αλλά λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας των 
απαλλοτριώσεων δεν έχει την αποκλειστική υπαιτιότητα. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους 
βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου, εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 30-6-2014, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/878/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως 
Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 30-06-
2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 2662/09-07-2013 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.    
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 28 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση Περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-12-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65093/6332/19-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70587/2643/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
31-12-2013 εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών στην αποπεράτωση του έργου, 
την καθυστέρηση των πληρωµών και το κλείσιµο του φακέλου του έργου.  Η Υπηρεσία 
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εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου να συνεχίσει τις 
προσπάθειες για την οµαλή ροή χρηµατοδότησης από το ΕΤΕΡΠΣ, ώστε να συνεχίσουν οι 
εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/879/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο (αριθµ. 
17/436/30-06-2011, 37/1162/23-12-2011 26/1055/13-09-2012 και 10/316/26-03-2013), 
αναφερόµενος και στην µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΤΕΡΠΣ, αλλά και στην 
κατασκευή του έργου, µε την οποία διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων 
επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον 
της Περιφέρειας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - 
Χαλίκι», αναδόχου Τάση Γεωργίου, µέχρι την 24-10-2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70667/6875/22-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71073/2661/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
24-10-2013 για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτήν. Η Υπηρεσία, λόγω της θέσης του 
έργου και των δυσµενών  καιρικών συνθηκών που επικράτησαν  στην  εν΄ λόγω περιοχή, 
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εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/880/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», αναδόχου 
Τάση Γεωργίου, µέχρι την 24-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 του από 15-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2013ΕΠ03000001 και 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. 19/822/05-07-2013 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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50.000,00 € µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013» βάσει της από 14-11-2012 Προγραµµατικής Σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων 
Πολιτισµού & Αθλητισµού, σχετικά µε τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του 
Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων και σύµφωνα µε τη σχετική 
µελέτη (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 
58829/4695/04-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. και Β) 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

7. Το αρ. πρωτ. 68624/5527/15-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 68676/2549/15-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο 
το από 15-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 15-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού γυµναστηρίου 

Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 

θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 15η του µηνός Ιουλίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 

π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄ αριθµ. 19/822/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης 
κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
προµήθεια και τοποθέτηση των υλικών, που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της 
µεµβράνης στην οροφή του κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στη Λιµνοπούλα, 
προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 

1. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄, 

2. Μπουκουβάλας Αθανάσιος, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

3. Τσίλη ∆ήµητρα, του κλάδου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

Η επιτροπή, µέχρι και τη 11:00 π.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
δέχτηκε µόνο την προσφορά της ISOLINE Α.Ε. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε ν το άνοιγµα της µοναδικής προσφοράς, που 
υποβλήθηκε από την ISOLINE Α.Ε., ώστε να διαπιστωθεί αν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και αν η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα, σε σχέση µε τις 
τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό και εντός των ορίων του 
προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ISOLINE Α.Ε. κατέθεσε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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Από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, προέκυψε ότι το είδος που προσέφερε ο 
προαναφερόµενος καλύπτει τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, η 
οποία ανήλθε στο ποσό των 49.702,47 €, µε Φ.Π.Α., για το σύνολο των ανωτέρω υλικών 
τοποθετηµένων µε την εργασία και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και είναι εντός των 
ορίων του προϋπολογισµού της Προκήρυξης. 

 Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση µεταξύ των µελών της επιτροπής και ανταλλάχθηκαν 
απόψεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση, τηρήθηκε η 
αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισµού [τήρηση των διατάξεων του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την ανάρτηση στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr ) και ανάρτηση 
της ∆ιακήρυξης διενέργειας του διαγωνισµού στο σχετικό Πίνακα Ανακοινώσεων]. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκοπό τη 
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 

2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και 

3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 

αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι 
της ISOLINE Α.Ε. και στην τιµή των 49.702,47 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/881/24-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 15-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών 
στέγης κλειστού γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), προέβη στο 
άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι της εταιρείας 
«ISOLINE Α.Ε.», ώστε να διαπιστωθεί αν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και αν η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην 
αγορά τιµές, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό και εντός των ορίων του προϋπολογισµού της 
∆ιακήρυξης.  

Από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι η διαγωνιζόµενη εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, το είδος που προσέφερε, καλύπτει 
τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οικονοµική της προσφορά, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 49.702,47 € µε Φ.Π.Α., για το σύνολο των ανωτέρω υλικών 
τοποθετηµένων µε την εργασία και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, είναι εντός των ορίων 
του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης. Ακολούθως η Επιτροπή, για το συµφέρον της 
υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, κάνει αποδεκτή την προσφορά του 
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µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «ISOLINE Α.Ε.» και στην τιµή των 
49.702,47 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού 
γυµναστηρίου Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε ΚΑ 2013ΕΠ03000001, σύµφωνα µε το από 15-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ISOLINE Α.Ε.», η οποία κατέθεσε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, το είδος που προσέφερε, καλύπτει τις τεχνικές 
και ποιοτικές προδιαγραφές της διακήρυξης, και η οικονοµική της προσφορά, ποσού 
49.702,47 € µε Φ.Π.Α., για το σύνολο των υλικών τοποθετηµένων µε την εργασία και 
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, είναι συµφέρουσα, σε σχέση µε τις τρέχουσες στην 
αγορά τιµές, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό και εντός των ορίων του προϋπολογισµού της 
∆ιακήρυξης, και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «ISOLINE Α.Ε.», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια και τοποθέτηση υλικών στέγης κλειστού 
γυµναστηρίου Ιωαννίνων», µε ποσό € 49.702,47 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2013ΕΠ03000001), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2013». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

     8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 36 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 
και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
69636/5594/18-07-2013 έγγραφο, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 69772/2624/18-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται τα εξής: 
«Η υπηρεσία µας, προκειµένου να προχωρήσει στη διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού, 
για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων σε καύσιµα, για το έτος 2014, απέστειλε 
σχετικό έγγραφο προς τα ιδρύµατα, µε το οποίο ζητούσε να της γνωστοποιήσουν τον 
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προϋπολογισµό τους σε καύσιµα. Από τις απαντήσεις των ιδρυµάτων προέκυψε ότι ο 
προϋπολογισµός για τη σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης της προµήθειας, ξεπερνά το 
χρηµατικό όριο για τη διενέργεια τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού και µάλιστα απαιτείται 
δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ► Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.∆. 118/07, 
η προθεσµία για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 
πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εισηγούµαστε την έγκριση από 
µέρους σας, της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες 
των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ο διαγωνισµός θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %), στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη 
λιανική τιµή πώλησης..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/882/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2014, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή 
πώλησης. 

Ο ανωτέρω διαγωνισµός, δεδοµένου ότι ο σχετικός προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης της 
προµήθειας, υπερβαίνει το χρηµατικό όριο για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, θα 
διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007, ήτοι µε 
δηµοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών 
και µία τοπική.    
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 10323/16-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68874/2554/16-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
πίστωσης 2.200,00 ευρώ για την προµήθεια των κτηνιατρικών υλικών που αναλυτικά 
αναφέρονται σ΄ αυτή. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/883/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.200,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1214 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την προµήθεια των κάτωθι κτηνιατρικών 
υλικών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, ως εξής:  

1. Εκατόν πενήντα (150) ζεύγη καλυµµάτων παπουτσιών εµποτισµένων µε φυσιολογικό ορό 
(Boot swabs). 

2. Ουροσυλλέκτες αποστειρωµένους, 5.000 τεµάχια. 

3. Φιαλίδια δειγµατοληψίας γάλακτος, 70 ml, 200 τεµάχια. 

4. Φιάλες υάλινες µε πώµα, 250 ml, 60 τεµάχια 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µετακίνησης των υπαλλήλων ∆ηµητρίου Παπαναστασίου και Αικατερίνης 
Ντόντορου του Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, την 17 και 18 Ιουλίου 
2013 αντιστοίχως, για την παρακολούθηση σεµιναρίου που διοργανώνουν από 
κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος 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 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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 10351/16-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68968/2555/16-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
πίστωσης 500,00 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των υπαλλήλων 
∆ηµητρίου Παπαναστασίου και Αικατερίνης Ντόντορου, στην Αθήνα και στην 
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Θεσσαλονίκη, την 17 και 18 Ιουλίου 2013 αντιστοίχως, για την παρακολούθηση 
σεµιναρίου που διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Θαλασσοκαλλιεργειών και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, µε στόχο την 
ενηµέρωση των κλάδων ιχθυοκαλλιεργειών, παραγωγής τυροκοµικών και προϊόντων 
κρέατος, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στις εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην 
Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Οµοσπονδία, Λευκορωσία, Καζακστάν). 

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. 10351/16-07-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 15-07-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/884/24-07-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ∆ηµητρίου Παπαναστασίου στην Αθήνα και 
Αικατερίνης Ντόντορου στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση σεµιναρίου που 
διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο Σύνδεσµος 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, την 17 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα και την 18 Ιουλίου 2013 στη 
Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 292 
ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού  έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 09-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας 
οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. Πρωτ. 93231/3793 /17.10.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 40.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» (Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας 
οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής»). 

7. Την αριθµ. 18/753/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
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θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1572/19-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3491/19-06-2013 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1911/17-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69374/2575/17-07-2013 στον 
φάκελο98/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 17-07-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 09-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος µειοδότης, ο οποίος προέκυψε µε 
την από 16.07.2013 κλήρωση, που έγινε σύµφωνα µε την διακήρυξη του έργου, ενώπιον 
του ∆/ντού ΤΕ/ΠΕ Άρτας και Εκπροσώπων των δύο Εργοληπτικών Οργανώσεων 
σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό, και η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα οκτώ επί τοις 
εκατό (48,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
14.565,42 €, µε απρόβλεπτα 16.750,23 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
20.800,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/885/24-07-2013) 

− Την έγκριση του από 17-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 09-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδών στο ∆.∆. Ροδαυγής», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, και µετά την από 16-07-2013 διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε» που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση 
σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (48,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.565,42 €, µε απρόβλεπτα 16.750,23 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.800,00 € και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (48,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 17-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής 
Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι, Α’ κλάδος: 
Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», 
µέχρι την 31-12-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1941/18-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 70081/2636/18-07-2013 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 30.12.2013, λόγω 
α) της διακοπής εκτέλεσης των εργασιών λόγω ζηµιών που προκλήθηκαν από θεοµηνία 
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στη ΧΘ 2+060 τον Ιανουάριο του 2013, β) της αναµονής εξέτασης της περιοχή από ειδικό 
επιστήµονα γεωλόγο και γ) την αξιολόγηση των γεωτρήσεων που διενεργούνται στην 
περιοχή της κατολίσθησης καθώς και των λοιπών γεωλογικών διερευνήσεων. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …Η σύµβαση υπογράφηκε την 09.09.2011 και η 
συµβατική προθεσµία έληξε την 09.07.2013. 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. 583/11.02.2011 απόφαση ένταξης της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Ο αρχικός προϋπολογισµός 
του έργου ήταν 3.300.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 
2.016.134,19 € µε ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το µεγαλύτερο µέρος από τις 
εργασίες των χωµατουργικών, των τεχνικών, της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών και 
αποµένουν οι εργασίες της σήµανσης – ασφάλειας. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η 
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το Αριθ. Πρωτ. 
2774/12.07.2013 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 09.07.2013 σε 31.12.2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως 
µέχρι 31.12.2013 για τους παραπάνω λόγους και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά… 
.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/886/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα Ροδαυγή – 
Σουµέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το 
αριθ. πρωτ.2774/12-07-2013 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 09-07-2013 σε 31-12-2013.    
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής 
µελέτης για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στο τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι 
(ΧΘ1+600 έως ΧΘ3+450)», προϋπολογισµού  4.750,00 € πλέον 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. 1926/19-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
70727/2648/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σας γνωρίζουµε τον χειµώνα που µας πέρασε στη περιοχή του έργου «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής 
Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- 
Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», το οποίο είναι ενταγµένο 
στο «ΕΣΠΑ 2007-2013» και κατασκευάζεται από την Υπηρεσία µας, σηµειώθηκαν έντονες και 
µακράς διάρκειας βροχοπτώσεις. Αποτέλεσµα τούτων ήταν η εµφάνιση κατολισθητικών φαινοµένων 
στη ΧΘ 1+600 έως ΧΘ 3+450 (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση Ροδαυγής) του δρόµου Ροδαυγή - 
Σουµέσι. Προκειµένου να γίνει αναγνώριση και στη συνέχεια αντιµετώπιση των κατολισθητικών 
φαινοµένων στο παραπάνω τµήµα απαιτείται προκαταρκτική γεωλογική αναγνώριση. Για το σκοπό 
αυτό η Υπηρεσία µας προτείνει την ανάθεση «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης για την αντιµετώπιση 
κατολισθητικών φαινοµένων στο τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι (ΧΘ 1+600 έως ΧΘ 3+450)» σε έµπειρο 
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γεωτεχνικό, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Γεωλογικές έρευνες και γεωτεχνικές εργασίες για 
την αντιµετώπιση κατολοσθητικών φαινοµένων ΠΕ Άρτας» του προγράµµατος «Έργων/µελετών 
χρηµατοδοτούµενων από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και µεταβίβασης αυτοκινήτων 2013» 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η δαπάνη των εργασιών εκτιµήθηκε στο ποσό των 4.750,00 € 
πλέον ΦΠΑ. Ο Γεωτεχνικός Γεώργιος Ντουνιάς, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την 
υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή 4.750,00 € 
πλέον ΦΠΑ. Επειδή το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε είναι σοβαρό, παρακαλούµε να αποφασίσετε 
για την ανάθεση της µελέτης ώστε η εκτέλεσή της να γίνει άµεσα.. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/887/24-07-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη γεωλογικής µελέτης για την 
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στο τµήµα Ροδαυγή – Σουµέσι (ΧΘ1+600 έως ΧΘ3+450)», 
προϋπολογισµού  δαπάνης € 4.750,00 πλέον ΦΠΑ, στον Γεωτεχνικό Γεώργιο Ντουνιά, ο οποίος 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, και δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες 
αυτές άµεσα και µε αµοιβή € 4.750,00 πλέον ΦΠΑ,  

δεδοµένου ότι απαιτείται προκαταρκτική γεωλογική αναγνώριση, προκειµένου να γίνει αναγνώριση και 
στη συνέχεια αντιµετώπιση των κατολισθητικών φαινοµένων που εµφανίσθηκαν λόγω των έντονων και 
µακράς διάρκειας βροχοπτώσεων  του περασµένου χειµώνα, στην περιοχή που κατασκευάζεται το 
έργο της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: 
Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», και συγκεκριµένα στη ΧΘ 1+600 έως ΧΘ 
3+450 (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση Ροδαυγής) του δρόµου Ροδαυγή – Σουµέσι. 

− Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) και του Γεωτεχνικού 
Γεώργιου Ντουνιά, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, για τη σύνταξη γεωλογικής µελέτης και µε 
αµοιβή ποσό € € 4.750,00 πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Γεωλογικές έρευνες 
και γεωτεχνικές εργασίες για την αντιµετώπιση κατολοσθητικών φαινοµένων ΠΕ Άρτας» του 
προγράµµατος «Έργων/µελετών χρηµατοδοτούµενων από πόρους τελών αδειών κυκλοφορίας και 
µεταβίβασης αυτοκινήτων 2013» της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

� 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας: Ιωάννη Γεωργαλή, για τη 
µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, λόγω συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής ΕΝΠΕ και Γεωργίου Ψωµά, για συνάντηση µε υπευθύνους στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68954/493/16-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 68977/2556/16-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση της αυθηµερόν µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας 
Ιωάννη Γεωργαλή, για τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, λόγω 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΝΠΕ και Γεωργίου Ψωµά, για συνάντηση µε 
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υπευθύνους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου 2013 
καθώς και τη συνολική δαπάνη € 20,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των 
ανωτέρω υπαλλήλων 

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. 68954/493/16-07-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 15-07-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/888/24-07-2013) 

Α. Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Ιωάννη  Γεωργαλή,  στην Αθήνα, 
την 17-07-2013, για µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Ψαθά, στη 
συνεδρίαση Οικονοµικής Επιτροπής ΕΝΠΕ, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 10,00 για 
την κάλυψη της ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας και  

Β. Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Γεωργίου Ψωµά, στην Αθήνα, την 
17-07-2013, για συνάντηση µε υπευθύνους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 10,00 για την κάλυψη της ηµερήσιας αποζηµίωσης 
του ανωτέρω υπαλλήλου, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας Αγγελικής Καλαφάτη, στην Αθήνα, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου/ηµερίδας που διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος την 
17 Ιουλίου 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6399/16-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69017/2558/16-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση πίστωσης 150 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και 
ηµερήσιες αποζηµιώσεις της υπαλλήλου της υπηρεσίας Καλαφάτη Αγγελικής του κλάδου 
ΠΕ Κτηνιάτρων, που πρόκειται να παρακολουθήσει ηµερίδα/σεµινάριο µε στόχο την 
ενηµέρωση των κλάδων ιχθυοκαλλιεργειών, παραγωγής τυροκοµικών και προϊόντων 
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κρέατος, σχετικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στις εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην 
Τελωνειακή   Ένωση  (Ρωσική    Οµοσπονδία , Λευκορωσία,  Καζακστάν)  στην   Αθήνα  
την  17-07-2013. 

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. 6399/16-07-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 15-07-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/889/24-07-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, Αγγελικής Καλαφάτη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεµιναρίου/ηµερίδας 
που διοργανώνουν από κοινού ο Σύνδεσµος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και ο 
Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, την 17 Ιουλίου 2013 (ηµέρα αναχώρησης 16-07-
2013 και ηµέρα επιστροφής 18-07-2013), καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 150,00 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, που θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 292 ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού  έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Άρτας). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, µε τον ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη 
των εορταστικών εκδηλώσεων τιµής των πεσόντων Σουλιωτών στη Μονή Σέλτσου τον 
Απρίλιο του 1804, στις 23 Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7111/498/22-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71177/2677/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης µε τον ∆ήµο 
Γεωργίου Καραϊσκάκη των εορταστικών εκδηλώσεων τιµής των πεσόντων Σουλιωτών στη 
Μονή Σέλτσου τον Απρίλιο του 1804, στις 23 Αυγούστου 2013 και την έγκριση πίστωσης 
ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) µε το ΦΠΑ που αφορά τη δαπάνη για την προµήθεια 
αναψυκτικών, καφέ και νερού, την προµήθεια στεφάνων, την εκτύπωση προσκλήσεων και 
αφισών καθώς επίσης και τη δαπάνη για την ενοικίαση ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ οι 
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υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/890/24-07-2013) 

− Εγκρίνει την συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας µε τον ∆ήµο Γεωργίου 
Καραϊσκάκη των εορταστικών εκδηλώσεων τιµής των πεσόντων Σουλιωτών στη Μονή 
Σέλτσου τον Απρίλιο του 1804, στις 23 Αυγούστου 2013. 

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, θεωρείται πολύ σηµαντική, 
στα πλαίσια των πολιτιστικών της δράσεων, καθώς αποτελεί σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός 
που αποσκοπεί στην διατήρηση της ιστορικής µνήµης σε καιρούς που η πατρίδα µας έχει 
ανάγκη από φωτεινά παραδείγµατα ηρωισµού. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση, που 
περιλαµβάνουν την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ και νερού, την προµήθεια στεφάνων, την 
εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών καθώς επίσης και τη δαπάνη για την ενοικίαση ηχητικών 
εγκαταστάσεων, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους 
λοιπούς συνδιοργανωτές. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια – Εγκατάσταση ενός 
υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο 
αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «ΑΓΙΟΝΑΖΙ», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68704/1319/15-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68768/2552/16-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που είναι εγγεγραµµένο στο Πρόγραµµα 
ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και εισηγείται την κατάρτιση της 
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διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, 
σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 68700/1318/15-07-2013 
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/891/24-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Προµήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής ροής 
για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «ΑΓΙΟΝΑΖΙ», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 68704/1319/15-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 68700/1318/15-07-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
70083/2885/17-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον 
αρχαιολογικό χώρο Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου.    

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 70083/2885/17-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
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Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 13-07-2013 για την αποκατάσταση 
βατότητας οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου 
Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70107/2887/18-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70156/2637/18-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή για την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από 
τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής 
περιόδου, τα οποία εργάστηκαν από τις 13-07-2013 σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «Παρά την διαφορετική θέση που καταθέτουµε ως παράταξη 
σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, συµφωνούµε σήµερα για 
την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω της τουριστικής περιόδου και της επισκεψιµότητας του 
αρχαιολογικού χώρου.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/892/24-07-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από τον υποσταθµό 
της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου, τα οποία 
εργάστηκαν από 13-07-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 70083/2885/17-07-2013 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Σοκόλης Παναγιώτης ΕΚΒ 4864 
Αρχαιολογικός χώρος 

Πύργου Λυγιάς 
 

� 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 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, 
στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεµιναρίου σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 
2779/88475/15-07-2013 του Υ.Α.Α. & Τροφίµων στις 17 και 18 Ιουλίου 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5038/16-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69019/2559/16-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της µετακίνησης και της σχετικής 
δαπάνης που προκύπτει ποσού περίπου  130 ΕΥΡΩ, που αφορά την εκτός έδρας (2) δύο 
ηµερών µετακίνηση του υπαλλήλου –Κτηνίατρου Μάριου Τρουµπούκη από την 
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Ηγουµενίτσα στην Αθήνα για παρακολούθηση Σεµιναρίου, σύµφωνα µε την 
Αρ.Πρωτ.2779/88475/15-07-2013 του Υ.Α.Α. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

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. 5038/16-07-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 15-07-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/893/24-07-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, στην Αθήνα, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 2779/88475/15-07-2013 του Υ.Α.Α. & 
Τροφίµων στις 17 και 18 Ιουλίου 2013 (ηµέρα αναχώρησης 17-07-2013 και ηµέρα επιστροφής 
19-07-2013), καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 130,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 292 ΚΑΕ 0711 
του προϋπολογισµού  έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 των Πρακτικών Ι/05-02-2013, ΙΙ/10-06-2013 και ΙΙΙ/09-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής 
του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα – 
Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 χωρίς ΦΠΑ, 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, το Ν. 3481/2006, το Π.∆. 7/2013 καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», όπως τροποποιήθηκε 
µε την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 «Α’ Βελτίωση Κανονισµού 
Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 
του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’ 
Βελτίωσης Κανονισµού Προτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της 
παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-
2005) όρια πτυχίων, καθώς και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».  

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, και την όµοια αριθµ. 
8/38/25-07-2012 απόφαση, περί έγκρισης της Τροποποίησης του Προγράµµατος.    

7. Την αριθµ. 23/917/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε 
η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε 
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), 
µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 70436/3295/07-08-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών 
∆εδοµένων – Τεχνικού Αντικειµένου, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθµ. 29/1199/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε 
η επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 69739/2716/18-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
70756/2649/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«… Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σας στέλνουµε συνηµµένα 
τα πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισµού 58.978,95€ χωρίς Φ.Π.Α,  και παρακαλούµε να προβείτε στην 
επικύρωσή τους και στην ανάθεση της ανωτέρω µελέτης στον διαγωνιζόµενο µε α/α 11: 
«ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε., Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», 
διότι σύµφωνα µε το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία η οποία είναι είναι ογδόντα εννέα  µονάδες και πενήντα 
έξι  εκατοστά  (89,56). Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα δυο 
ευρώ και εξήντα τρία  λεπτά (20.642,63 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης 
αµοιβής µελέτης 65,00%. Σας γνωρίζουµε ότι κατά των πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/894/24-07-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών  

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/05-02-2013 (παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων 
συµµετοχής και αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα – 
Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 χωρίς ΦΠΑ, κατά 
του οποίου δεν υποβλήθηκε ένσταση, 

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής των δώδεκα (12) διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα 
προσφορές, τις έκανε αποδεκτές, στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, ενώ απέρριψε την προσφορά µε α/α 13 «ΜΑΡΙΑ 
ΜΠΟΛΜΑΤΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ», λόγω εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το 
άρθρο 3.2 της Προκήρυξης του διαγωνισµού. 

Β. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/10-06-2013 (αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Τεχνικές 
Προσφορές») της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω 
µελέτης, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκε ένσταση,  

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προχώρησε στο άνοιγµα, έλεγχο και 
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των δώδεκα (12) διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στον 
διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι/05-02-2013 της Επιτροπής, και αφού υπολόγισε τη συνολική 
βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.1 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και τις κατέγραψε στον σχετικό Πίνακα Βαθµολογίας Τεχνικών 
Προσφορών, τις έκρινε όλες παραδεκτές, δεδοµένου ότι η σταθµισµένη βαθµολογία τους υπερβαίνει τις 
60 µονάδες. 

Γ. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/09-07-2013 (αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Οικονοµικές 
Προσφορές») της Επιτροπής διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω 
µελέτης, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκε ένσταση, 
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που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα και έλεγχο  των Οικονοµικών 
Προσφορών των δώδεκα (12) διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα 
Πρακτικά Ι/05-02-2013 και ΙΙ/10-06-2013 της Επιτροπής, και τις έκρινε όλες παραδεκτές. Στη συνέχεια 
προχώρησε στη βαθµολόγησή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης και τον σχετικό 
τύπο αυτής, και αφού συνέταξε τον σχετικό Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών, και 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς και τα άρθρα 4.5 και 22.2 της Προκήρυξης 
του ∆ιαγωνισµού, εισηγείται την ανάθεση της µελέτης στον διαγωνιζόµενο «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε., Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», επειδή υπέβαλε 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από 
όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι ογδόντα εννέα µονάδες και 
πενήντα έξι  εκατοστά (89,56) και µε οικονοµική προσφορά είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα δυο ευρώ 
και εξήντα τρία  λεπτά (20.642,63 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελέτης 65,00%. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος 
Ανθούσα – Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 χωρίς 
ΦΠΑ, σε βάρος πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
σύµπραξη µελετητών «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», σύµφωνα µε τα Πρακτικά Πρακτικό Ι/05-02-2013 (παραλαβής Προσφορών, 
αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής»), ΙΙ/10-06-2013 (αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές») και 
ΙΙΙ/09-07-2013 (αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Οικονοµικές Προσφορές») της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού, επειδή υπέβαλε τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, καθώς και την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη 
από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι 89,56 µονάδες και µε οικονοµική 
προσφορά € 20.642,63 χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 65,00%. 

− Εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα – Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 χωρίς ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στη σύµπραξη µελετητών «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», µε ποσό € 20.642,63 χωρίς 
Φ.Π.Α. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του, να 
οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό, 
ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα 
επιβλέπει. 
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 
 

Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62160 
Φαξ: 26823 62182 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 

αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 

Με την αριθ. 29/1199/10-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου , συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 
αποτελούµενη από τους: 

 
1.Σοφία Παπαγεωργίου  Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρο µε αναπληρωτή τον 
Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄β.  
2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος µε αναπληρωτή τον 
Κωνσταντίνο Κατσιµπόκη Πολιτικό  Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β.  
3.Ευάγγελο Νικολάου  Γεωλόγο  Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος  µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ηλιόπουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.  
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε δηµόσια για πρώτη φορά στις 24-10-2012  ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 9.00 π.µ. στο γραφείο υπ’ αριθ. 14 της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, αµέσως µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών των διαγωνιζοµένων (σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού)  και κηρύσσοντας τη λήξη της παραλαβής των προσφορών, παρέλαβε 
από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους φακέλους συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό οι οποίοι 
υποβλήθηκαν. 
 
Κατατέθηκαν προσφορές εµπρόθεσµα δηλ. µέχρι τις 9.00 π.µ.  την 24η Οκτωβρίου 2012 από 
δώδεκα  (12) διαγωνιζόµενους , οι οποίες αριθµήθηκαν κατά αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε τη σειρά 
πρωτοκόλλησης τους στο Πρωτόκολλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας.  
Οι διαγωνιζόµενοι, που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής :  
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ  

95099/4265/ 3-10-2012 

2. ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

95120/4269/ 3-10-2012 
 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
  

95129/4271/ 3-10-2012 

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

95158/4274/ 3-10-2012 
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α/α 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Αριθµός Πρωτοκ/λου 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

95295/4277/ 3-10-2012 

6. ∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕ  

95452/4291/ 3-10-2012 

7. ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

95530/4292/ 3-10-2012 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  

95534/4294/ 4-10-2012 

9. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ   

95546/4298/ 4-10-2012 

10. ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   

95548/4299/ 4-10-2012 

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 
Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  

95550/4300/ 4-10-2012 

12. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

95558/4303/ 4-10-2012 

 
Επίσης κατατέθηκε εκπρόθεσµα στις 9.30 π.µ. την 24η Οκτωβρίου 2012 στο  Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας µία ( 1 ) ακόµα προσφορά, που είναι η εξής :  
 
13. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ 
  

95635/4310/ 4-10-2012 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε κατ’ αύξοντα αριθµό διαγωνιζοµένου, τους φακέλους 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης, µονόγραψε το περιεχόµενό τους και έλεγξε την 
έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Προκήρυξης, δηλαδή:  
 
• Την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 αυτής 
• Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό της παραγράφου 21.2 του 

άρθρου 21 αυτής 
• Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτής 
• Τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων της παραγράφου 21.3 του 

άρθρου 21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής. 
 
Κατά τις δηµόσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
Κατά τις συνεδριάσεις αυτές η Επιτροπή έλεγξε κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής 
υποβλήθηκαν κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται 
από το άρθρο 3.1 της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 24-10-
2012 και ώρα 14:00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί στις ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
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Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 30-10-2012 από ώρα 9:00 π.µ.  
µέχρι την 14:00. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 30-10-
2012 και ώρα 14 : 00 και αποφασίστηκε να συνεχιστεί την 15-11-2012 στο ίδιο γραφείο της 
∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 15-11-2012  από ώρα 9.00 
π.µ.  µέχρι την 14 : 00.  
 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 15-11-2012 και ώρα 14 : 00 διακόπτει τη διαδικασία 
προκειµένου να συνεχισθεί µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου γνησιότητας των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κατά τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-
09-2010 Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι.  
 
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Μετά από σχετική αλληλογραφία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό για τη χορήγηση Βεβαιώσεων σχετικά µε την εγκυρότητα 
των εγγυητικών επιστολών των δώδεκα  (12) διαγωνιζοµένων,  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία 
συνέχισης της διαδικασίας.  
 
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 15-11-
2012 και ώρα 14 : 00 και  συνεχίστηκε  την 31-1-2013 στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Πρέβεζας. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 31-1-2013 από ώρα 9:00 π.µ.  
µέχρι την 14:00. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 31-1-2013 
. Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 1-2-2013 από ώρα 9:00 π.µ.  
µέχρι την 14:00. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διακόπηκε την 1-2-2013 
και ώρα 14 : 00 και  συνεχίστηκε  την 5-2-2013 στο ίδιο γραφείο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας. 
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
 Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 5-2-2013 από ώρα 9:00 π.µ.  
µέχρι την 11:00. 
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη: 
 
-Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
διαγωνιζοµένων. 
 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
 
- Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 
που τις εξέδωσαν. 
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κρίνει οµόφωνα ότι : 
 

Οι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της µελέτης: 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 
αποτελούµενη από τους  κατ’ αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 
 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ  
  2. ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  

5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

6. ∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕ  

7. ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  

9. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ   

10. ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 
Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
  

12. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
  

 
γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού.  
 
      ∆εν γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό, λόγω εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το 
άρθρο 3.2 της Προκήρυξης,  ο κάτωθι :  
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

13. 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΙΜΑΡΑΤΖΗΣ 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της στις 5-02-2013 µε τη σύνταξη του 
παρόντος  Πρακτικού. 
 
Στο Πρακτικό επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι επωνυµίες των ∆ιαγωνιζοµένων, 
η τάξη και κατηγορία κάθε πτυχίου, οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι, κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 
4.3 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.   
 
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 14-02-2013 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της Προκήρυξης πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις 
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
 
Το Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε έξι αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 
 

Πρέβεζα   5 / 2 / 2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

            Η  Πρόεδρος                                                                  Τα µέλη 

 

 

 

  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

  Αρχιτέκτων Μηχανικός                        Πολιτικός Μηχανικός             Γεωλόγος 

Μηχανικός  

 

 

 

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

Τηλ.: 26823 62160 

Φαξ: 26823 62182 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές»  

Οι κάτωθι υπογράφοντες : 

 

1.Σοφία Παπαγεωργίου  Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρο µε αναπληρωτή τον 

Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄β.  

2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο 

Κατσιµπόκη Πολιτικό  Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β.  

3.Ευάγγελο Νικολάου  Γεωλόγο  Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος  µε 

αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ηλιόπουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε.  

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που 

συγκροτήθηκε µε βάση την αριθ. 29/1199/10-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου,  µε γραµµατέα την κ.  Ελένη Κατωπόδη υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, 

µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» όλων των διαγωνιζοµένων για 

την ανωτέρω µελέτη, συντάξαµε το Πρακτικό ΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.4 της 

Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, όπως ακολουθεί. Το Πρακτικό Ι του διαγωνισµού συντάχθηκε και 

υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού στις 05-02-2013 και τοιχοκολλήθηκε την εποµένη (06-

02-13) στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Σχετική Ανακοίνωση, που αναγράφει τα στοιχεία του 

Πρακτικού Ι, τη σύµβαση, την προθεσµία υποβολής ενστάσεων, και την Υπηρεσία στην οποίαν 

υποβάλλονται ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι, στάλθηκε την 06-02-13 σε όλους τους διαγωνιζόµενους. 

Στην ανακοίνωση αυτή τέθηκε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών (σύµφωνα µε το άρθρο 4.8 της 

Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα µέχρι και την 14-02-2013 για την υποβολή ενστάσεων 

προς τη ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας   κατά του Πρακτικού Ι. 

Επίσης αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγήθηκε αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους στα γραφεία της 

Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.3 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

 Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.4 της Προκήρυξης 

του ∆ιαγωνισµού, την 20-02-2013 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00 π.µ. στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 

Πρέβεζας, όπως γνωστοποιήθηκε µε σχετική από 15-02-2013 ανακοίνωση στους διαγωνιζόµενους που 

δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, άνοιξε σε δηµόσια συνεδρίαση 

τους φακέλους Τεχνικών Προσφορών των δώδεκα  (12)  διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στο 

διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, και µονόγραψε το περιεχόµενο κάθε φακέλου. 

Κατά του Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους διαγωνιζόµενους. 
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Τα περιεχόµενα των Τεχνικών Προσφορών µε βάση τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 21.7 της 

Προκήρυξης, έγινε η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  
 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Τεχνική 

Έκθεση 

παρ. 

21.5.1 

Έκθεση 

µεθοδο-

λογίας 

παρ. 

21.5.2 

Έκθεση 

σχετική 

µε οµάδα 

µελέτης 

παρ. 

21.5.3 

Στοιχεία 

απόδειξης 

γνώσης 

ιδιαιτέρων 

συνθηκών 

τόπου 

εκτέλεσης 

έργου 

παρ. 21.5.4 

1. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. 
ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 

ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. 

∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10. 

ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11. 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 

Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12. 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Στη συνέχεια η Ε.∆. σε κλειστές συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες 

ηµεροµηνίες και µέχρι τη λήξη του ωραρίου της Υπηρεσίας, αξιολόγησε και βαθµολόγησε τις 

Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης υπ’ αριθ. 1 , 2 

και 3 της  παραγράφου 22.1.1 του άρθρου 22 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

Η Ε.∆. έλεγξε αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία των φακέλων Τεχνικών Προσφορών και 

συγκεκριµένα:  

Α. την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει 

από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.5.1 (Κριτήριο 1) και συγκεκριµένα: 

• το βαθµό πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

• το βαθµό πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 

των τυχόν προβληµάτων και  

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 

των τυχόν προβληµάτων. 

Β. β1) την αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.5.2 (Υποκριτήριο 2Α) 

Έκθεσης Μεθοδολογίας και  συγκεκριµένα: 

• το βαθµό στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της µελέτης, 

• το βαθµό επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για 

την έντεχνη εκπόνησή της και 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού 

προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

     β2) την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.5.3  (Υποκριτήριο 

2Β) Οµάδας Μελέτης και συγκεκριµένα : 

• το βαθµό επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για την κάλυψη του αντικειµένου του έργου 

από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η οµάδα, πρέπει 

για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να διατίθεται το ελάχιστο απαιτούµενο για την 

καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθµολογείται αρνητικά.  

• το βαθµό συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους υποψηφίους και την 

έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της οµάδας. Εφόσον χρησιµοποιείται και 

αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν 

του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, 

λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του 

διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό στελεχιακό 

δυναµικό, το ελάχιστο δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από την προκήρυξη. 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 

εκπόνηση της µελέτης, 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 

σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 

αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
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Γ. τη γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου, κατά την 

παρ. 21.5.4 (Κριτήριο 3) 

    και συγκεκριµένα : 

• τη συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στη περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες 

ή έργα που εκτελέσθηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισής τους. 

• Τη συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος,  στην επίλυση των 

ως άνω ειδικών προβληµάτων. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατέγραψε τα στοιχεία όλων των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζοµένων, τα οποία συσχέτισε µεταξύ τους, και µε βάση αυτόν τον συσχετισµό  κατ’ 

αναλογία βαθµολόγησε αντικειµενικά κάθε διαγωνιζόµενο. 

Συγκεκριµένα καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και βαθµολογήθηκαν όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη παρ.21.5.1  και στα εδάφια α, β, γ, και δ της παραγράφου 21.5.2 και στα εδάφια 

α, β, γ, και δ της παραγράφου 21.5.3 και της παραγράφου 21.5.4, και µετά από σύγκριση µεταξύ 

των ελαχίστων και µεγίστων ποσοτήτων αυτών, αποδόθηκε η αναλογούσα αντικειµενική 

βαθµολογία σε κάθε διαγωνιζόµενο. 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις για τις Τεχνικές 

Προσφορές των διαγωνιζοµένων, οι οποίες επέχουν θέση Πίνακα Ειδικής Αιτιολόγησης της 

βαθµολογίας των προσφορών σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 2/2010 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 1: 

        Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά 

µε  λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει 

πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα 

τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

         Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου 

εκτέλεσης των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης. Πολύ καλή η 

σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 

προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 

       Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται τρεις (3) µήνες και είκοσι (20) ηµέρες. 

       Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνική και γεωλογική έρευνα και µελέτη έργων 

υποδοµής, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες 

συγκοινωνιακού έργου.  

 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 2: 

        Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πολύ καλά 

µε  λεπτοµέρεια (Γεωλογικό και σεισµικό χάρτη, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες ευρύτερης 

περιοχής)  την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής 

µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει τα προβλήµατα 

και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

     Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 
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Πάρα πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή. 

     Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται σε  91 ηµερολογιακές µέρες. 

     Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες - µελέτες κατολίσθησης, συγκοινωνιακών έργων.  ∆εν 

αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε 

συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 3: 

       Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει σχετικά 

πολύ καλά (Γεωλογικό χάρτη αλλά χωρίς φωτογραφίες,) την περιοχή της µελέτης του έργου και 

δείχνει σχετικά πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. 

Αναλύει τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

      Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 

µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης. Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας 

µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου 

οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 

      Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται τρεις (3) µήνες και δέκα πέντε (15) ηµέρες. 

      ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη 

έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 4: 

           Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πάρα 

πολύ καλά µε λεπτοµέρεια (Γεωλογικό και γεωτεχνικό χάρτη, σεισµικό χάρτη, τοπογραφικό δ/µα,  

αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά πολύ 

καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα 

τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

          Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης 

των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή. 

       Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται τρεις (3) µήνες. 

        Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

συµµετοχή σε γεωτεχνικές  µελέτες συγκοινωνιακών έργων και  συµµετοχή σε τοπογραφική 

µελέτη.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς 

µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 5: 

          Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πάρα 

πολύ  καλά (Γεωλογικό και γεωτεχνικό χάρτη, σεισµικό χάρτη, φωτογραφίες) την περιοχή της 

µελέτης του έργου και δείχνει πάρα πολύ  καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των 
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προβληµάτων του έργου. Αναλύει  διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει καλά τα προβλήµατα 

και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

         Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης 

των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πολύ  καλή  η σύνθεση της  οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή.  

       Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα µελετών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται σε  δυόµισι (2  ½ ) µήνες. 

       Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

συµµετοχή σε µελέτη σταθεροποίησης και   αποκατάστασης κατολίσθησης ορύγµατος έργου 

οδοποιίας.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς 

µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 6: 

             Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει 

σχετικά πολύ καλά (Γεωλογικό χάρτη, δορυφορική εικόνα θέσης έργου, χωρίς  φωτογραφίες) την 

περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και 

των προβληµάτων του έργου. Αναλύει τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει σχετικά πολύ καλά τα 

προβλήµατα που αφορούν την τοπογραφική και γεωτεχνική µελέτη και όχι τη γεωλογική και 

προτείνει τρόπους επίλυσης. Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 11,  παράγραφο 2.6 της   Τεχνικής 

Έκθεσης,  αναφέρεται  στον οικισµό  «…Μάκρης του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης …». 

          Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ αναλυτική µε περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης 

των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πάρα πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, σχετικά πολύ καλός  ο βαθµός συνοχής της, ο 

βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης 

οµάδας και του συντονιστή. 

       Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται σε τέσσερις (4) µήνες 

     ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη 

έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 7: 

        Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πάρα  

πολύ καλά µε  λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, δορυφορική εικόνα θέσης έργου φωτογραφίες) την 

περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει  πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των 

προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει άριστα  τα προβλήµατα 

και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

       Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή.  

     Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται σε εξήντα τρις  (63) ηµέρες. 

       Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές µελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων  
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έργων οδοποιίας, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε µελέτη εντοπισµού 

θέσεων στο Εθνικό ∆ίκτυο µε ιστορικό κατολισθήσεων και περιοχές πιθανών κατολισθήσεων.  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 8: 

        Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πολύ καλά 

µε  λεπτοµέρεια (Γεωλογικό και σεισµικός  χάρτη, απόσπασµα τοπογραφικού ΓΥΣ, δορυφορική 

εικόνα θέσης, χωρίς φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή 

γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 

θέµατα,  εντοπίζει  πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

     Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή. 

     Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης 

παρουσιάζεται σε  τέσσερις (4) µήνες. 

      Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές  και γεωλογικές  µελέτες, αποκατάστασης 

αστοχιών  συγκοινωνιακού έργου, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε 

τοπογραφικές µελέτες.   

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 9: 

       Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ 

καλά µε λεπτοµέρεια (γεωλογικός και σεισµικός χάρτης, ορθοφωτοχάρτης κτηµατολογίου, 

απόσπασµα τοπογραφικού ΓΥΣ, χάρτης περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίες) την 

περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των 

προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  καλά τα προβλήµατα 

και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

      Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 14/20 της Έκθεσης Μεθοδολογίας αναφέρεται ότι «τα 

αποτελέσµατα της µελέτης ανταποκρίνονται στα ζητούµενα τεχνικά δεδοµένα της νέας γέφυρας». 

Πάρα πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή. 

     Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται σε  

τέσσερις (4) µήνες.  

       Αποδεικνύεται η πολύ καλή  γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. 

Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή γεωτεχνικές εργασίες – έρευνες – µελέτες έργων 

λιµενικών, συγκοινωνιακών, αποχέτευσης, ΧΑ∆Α  καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

συµµετοχή σε γεωτεχνική µελέτη . 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 10: 

          Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει σχετικά 

πάρα πολύ καλά µε λεπτοµέρεια (γεωλογικός χάρτης, ορθοφωτοχάρτης, φωτογραφίες) την 

περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει  πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των 

προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει σχετικά πολύ καλά τα 

προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
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         Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης 

των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 

Πολύ  καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή.  

        Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται σε  

τρεις  (3) µήνες. 

        Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνική έρευνα , καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε συµµετοχή γεωτεχνική έρευνα και  σε τοπογραφικές µελέτες.   

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 11: 

         Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πάρα 

πολύ καλά µε  λεπτοµέρεια (γεωλογικός, γεωτεχνικός,και σεισµικός  χάρτης, ορθοφωτοχάρτης 

κτηµατολογίου, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά πολύ καλή 

γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 

θέµατα, εντοπίζει καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 

        Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου 

εκτέλεσης των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών 

ελέγχων. Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 14/40της Έκθεσης Μεθοδολογίας αναφέρεται ότι 

«Ειδικότερα, επιτυγχάνει την εκπόνηση του µελετητικού αντικειµένου σε τρεις (3) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού». Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας 

µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου 

οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 

     Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 

τρεις (3) µήνες. 

     Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε 

συµµετοχή σε γεωτεχνική έρευνα λιµενικού έργου και  γεωτεχνική µελέτη συγκοινωνιακού έργου. 

∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη 

έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 12: 

        Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πολύ καλά 

µε  λεπτοµέρεια (φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση 

της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, 

εντοπίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης.  

        Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου 

εκτέλεσης των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών 

ελέγχων. Πάρα πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 

αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 

συντονιστή.  

        Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 

τέσσερις  (4) µήνες. 

        Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας 

Περιφέρειας Ηπείρου µε  συµµετοχή σε γεωλογικές γεωτεχνικές µελέτες οδοποιίας, καθώς και 

της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες – µελέτες συγκοινωνιακών 

έργων. 
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ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 1: 

1ο Κριτήριο 

Πολύ  καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Άριστος  ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Άριστος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 

εκπόνηση της µελέτης και 

Άριστος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 

σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 

αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες 

ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 

συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως 

άνω ειδικών προβληµάτων. 

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 2: 

1ο Κριτήριο 

Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 
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Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 

αντικειµένου του έργου, 

Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του 

οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης και 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 3: 

1ο Κριτήριο 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Σχετικά Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Σχετικά Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β  

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Σχετικά πολύ καλός  ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Σχετικά πολύ καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του 

οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης και 

Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 

σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 

αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Μέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 

µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους 
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και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση 

των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 4: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Άριστος  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών 

παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 

αντικειµένου του έργου, 

Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 5: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα πολύ   καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα πολύ   καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Άριστος  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα πολύ   καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών 

παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
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Πάρα πολύ   καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του 

προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις 

προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πολύ καλός   ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Πολύ καλός   ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Σχετικά πολύ Kαλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του 

οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης και 

Kαλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 

σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε παλαιότερες συνεργασίες σε 

αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά καλή  η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 6: 

1ο Κριτήριο 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πολύ  καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της µελέτης, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών 

παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 

αντικειµένου του έργου, 

Πάρα Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του 

οργανογράµµατος για την εκπόνηση της µελέτης και 

Καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 

σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 

αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά µέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 
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αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 7: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Άριστος  πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

 Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του 

προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις 

προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες 

ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 

συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως 

άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 8: 

1ο Κριτήριο 

Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 
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 Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά πολύ  καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, 

µε άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 9: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της µελέτης, 

Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών 

παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 

αντικειµένου του έργου, 

Πάρα  πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Σχετικά Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Πάρα πολύ  καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 
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αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 10: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πολύ Καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Πολύ Καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Σχετικά πολύ Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 11: 

1ο Κριτήριο 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 

µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
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Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 

έργου, 

Σχετικά Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 

3ο  Κριτήριο 

Σχετικά  καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε 

άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  

 

Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 12: 

1ο Κριτήριο 

Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 

2ο Κριτήριο 

Υποκριτήριο 2Α 

Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις 

τεχνικές απαιτήσεις της µελέτης, 

Άριστη  ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης 

για την έντεχνη εκπόνησή της και 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 

χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 

Υποκριτήριο 2Β 

Πάρα Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του 

αντικειµένου του έργου, 

Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 

Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 

την εκπόνηση της µελέτης και 

Σχετικά Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 

συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά Πολύ Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, 

µε άλλες µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς 

αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών προβληµάτων.  
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          Ακολούθως η Επιτροπή υπολόγισε τη συνολική βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

        Οι Τεχνικές Προσφορές θα θεωρηθούν παραδεκτές εφόσον η σταθµισµένη βαθµολογία 

τους υπερβαίνει τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης). 

 

           Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνεται στον παρακάτω 

Πίνακα Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών, όπου : 

 

U1   = βαθµός κριτηρίου 1, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β1=35% 

U2Α = βαθµός υποκριτηρίου 2 

U2Β = βαθµός υποκριτηρίου 2 

Συνολική βαθµολογία 2ου Κριτηρίου : U2   = 40% U2A  + 60% U2B 

όπου U2= βαθµός κριτηρίου 2, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β2=20% 

U3 = βαθµός κριτηρίου 3, µε βαρύτητα στο σύνολο βαθµολογίας Β3 = 20 % 

UT.Π.= συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς = (U1*B1+U2*B2+U3*B3) /0.75. 

 

            Έχοντας υπ΄ όψη την εγκύκλιο 2/2010 στον παρακάτω πίνακα γίνεται αντιστοίχηση των 

λεκτικών χαρακτηρισµών οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν και του αντίστοιχου εύρους βαθµολογίας 

τους: 

 
 

Λεκτικός χαρακτηρισµός Εύρος βαθµολογίας 

Άριστη 95-100 

Πάρα πολύ καλή  90-94 

Πολύ καλή  85-89 

Σχετικά πολύ καλή 80-84 

Καλή 75-79 

Σχετικά καλή 70-74 

Μέτρια 65-69 

Σχετικά µέτρια 60-64 

Ανεπαρκής <59 
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Πίνακας Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για 

την ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
 

α/α 
Επωνυµία διαγωνιζοµένου U1 U2A U2B U2 U3 U 

Τ.Π. 

1. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

88,67 

 

87,67 95,00 92,07 76,00 86,19 

2. 
ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 

ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
87,00 89,67 91,00 90,47 74,00 84,45 

3 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

80,67 86,67 82,75 84,32 68,00 78,25 

4. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

93,67 87,67 87,00 87,27 74,00 86,71 

5. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

94,33 87,33 83,00 84,73 72,00 85,83 

6. 

∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕ 

81,33 86,00 82,25 83,75 62,00 76,83 

7. 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
94,67 89,67 86,25 87,62 77,00 88,07 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

89,00 88,33 87,75 87,98 83,00 87,13 

9. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ 

88,33 85,00 87,75 86,65 86,00 87,27 

10. ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

90,67 87,67 85,75 86,52 74,00 85,11 

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 

Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

92,00 90,00 88,00 88,80 73,00 86,08 

12. 

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

90,33 91,33 88,25 89,48 81,00 87,63 
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          Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την 10-06-2013, µε τη 

σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙ. 

          Το Πρακτικό ΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 

Πρέβεζα   10-06-2013 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

        Η Πρόεδρος                                           Τα µέλη 

  

 

  Σοφία  Παπαγεωργίου              Ουρανία Κονταράτου            Ευάγγελος 

Νικολάου   

 

 

 

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62160 
Φαξ: 26823 62182 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 

 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « Οικονοµικές Προσφορές »  

 
Οι κάτωθι υπογράφοντες : 
 

1. Σοφία Παπαγεωργίου  Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρο  
2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος  
3. Ευάγγελο Νικολάου  Γεωλόγο  Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου      
Ελλάδος   

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που συγκροτήθηκε µε βάση την 

αριθ. 29/1199/10-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,  µε 

γραµµατέα την κ.  Ελένη Κατωπόδη υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, µετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των Φακέλων «Οικονοµικής Προσφοράς» όλων των διαγωνιζοµένων για την ανωτέρω 

µελέτη, συντάξαµε το Πρακτικό ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.5 της Προκήρυξης του 

∆ιαγωνισµού, όπως ακολουθεί. 

Το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού 

στις 10-06-2013 και τοιχοκολλήθηκε την εποµένη στις 11-06-2013 στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

της Υπηρεσίας. Την 11-06-2013 εστάλησαν µε fax αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ µε τη σχετική 

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης του Πρακτικού ΙΙ , στην οποίαν καθορίσθηκε η προθεσµία υποβολής 

ενστάσεων των διαγωνιζόµενων κατά του Πρακτικού ΙΙ (σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 της Προκήρυξης 

του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα µέχρι και στις 21-06-2013 . 

Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των Τεχνικών Προσφορών ( αφού δεν 

υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ ) , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 01-07-2013 

προσκάλεσε εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους , που δεν αποκλείσθηκαν 

σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ , για την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών του 

∆ιαγωνισµού. στις 09-07-2013 και ώρα 9.00 π.µ. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή 

αποσφράγισε τους φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών των δώδεκα  (12) διαγωνιζοµένων και 

µονόγραψε το περιεχόµενό τους. Οι διαγωνιζόµενοι κατά σειρά αρίθµησης τους από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού στο Πρακτικό Ι και ΙΙ είναι οι εξής: 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

2. 
ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  

4. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

5. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6. 
∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕ 

7. 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 
8. 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

9. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ 

 
10. 

ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 
Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

12. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

 
 

Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού άρχισε την 09-06-2013 και ελέγχθηκαν οι 

φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των παραπάνω διαγωνιζοµένων , σύµφωνα µε τα άρθρα 4.5, 

21.8  και 22.1.2 της προκήρυξης του διαγωνισµού.  

 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2 της 

Προκήρυξης και όπως περιλαµβάνονται στο Φάκελο του Έργου, είναι 58.978,95€ (χωρίς ΦΠΑ), 

που επιµερίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες µελετών : 

Κατηγορίες Μελετών Προεκτιµώµενη Αµοιβή € 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 9.099,05 € 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 12.182,03 € 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 37.697,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ 58.978,95 € 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζονται οι Οικονοµικές προσφορές (συνολικές και ανά 

κατηγορία µελέτης) των διαγωνιζοµένων και τα αντίστοιχα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης. 

 

Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών διαγωνιζοµένων  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

Ποσό 
προσφοράς 

Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
U Ο.Π.  

Τοπογραφικές µελέτες (16) 62.00 3.457,64 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 62.00 4.629,17 
1. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΝΤΟΥΡΟΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 

62.00 14.325,19 
 

22.412,00 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 59,00 3.730,61 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 59,00 4.994,63 
2. 

ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
59,00 15.456,13 

 
24.181,37 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,54 4.500,39 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 54,85 5.500,19 

3. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 60,00 15.079,15 

 
25.079,73 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 59,00 3.730,61 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 64,00 4.385,53 
4. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
63,00 13.948,21 

22.064,35 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 40,00 5.459,43 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 51,00 5.969,19 
5. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
61,00 14.702,17 

26.130,79 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 40,00 5.459,43 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 50,00 6.091,02 

6. 

∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ 
ΠΕΤΡΕ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 52,00 18.094,98 

29.645,43 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 4.549,53 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 50,00 6.091,02 7. 
 

∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
50,00 18.848,94 

29.489,49 
 
 
 
 
 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 63,00 3.366,65  
8. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΙΜΟΣ 
ΜΑΡΙΑ 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 65,00 4.263,71 

22.709,51 
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΑΜΙΑΝΟΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 60,00 15.079,15 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 56,00 4.003,58 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 63,00 4.507,35 

9. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
65,00 13.194,25 

21.705,18 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 4.549,53 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 55,00 5.481,91 

10. 
ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 
50,00 18.848,94 

28.880,38 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 65,00 3.184,67 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 65,00 4.263,71 

11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ALKOPLAN 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 
Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 65,00 13.194,25 

20.642,63 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 4.549,53 

Γεωλογικές µελέτες  (20) 50,00 6.091,02 

12. ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

(21) 50,00 18.848,94 

29.489,49 

 

Όλες οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό . 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των παραδεκτών Οικονοµικών Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης, Βαθµολογία Οικονοµικής 

Προσφοράς, στο οποίο προβλέπεται ότι η βαθµολογία U O.Π. κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ, 

προκύπτει από τον τύπο:  

 

U O.Π.  = 100 x ΟΠmin / ΟΠ   

όπου ΟΠmin = η χαµηλότερη υποβληθείσα οικονοµική προσφορά. 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ΟΠmin = 20.642,63 €. 

 

 Η σταθµισµένη βαθµολογία των προσφορών των διαγωνιζοµένων (άρθρο 22.2 της Προκήρυξης) 

παρουσιάζεται στον παρακάτω «Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών», όπου: 

U Τ.Π. = (U1 * B1 + U2 * B2 + U3 * B3 ) / 0,75 >60  (συνολική βαθµολογία της Τεχνικής 

Προσφοράς , όπως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού)  

U O.Π.  = βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς (στρογγυλοποιηµένη στο 2ο δεκαδικό ψηφίο)  µε 

βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας: Β4=25% 

 

U = σταθµισµένη βαθµολογία προσφοράς = U Τ.Π. * 75% + U O.Π.  * 25%  
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Πίνακας Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών 

 

των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 

ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 

ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

Βαθµολογία 

Κριτηρίων 1,2  

και 3 Τεχνικής 

Προσφοράς  

 

Βαθµολογία  

Οικονοµικής 

Προσφοράς  

 

 

 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

 

 

 

α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U Τ.Π. U Ο.Π. U 

1 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

86,19 92,11 87, 67 

2 ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 
ΝΙΖΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

84,45 85,37 84,68 

3 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΑΣΣΙΝΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΜΠΟΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

78,25 82,31 79,26 

4 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

86,71 93,56 88,42 

5 
ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΙΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

85,83 79,00 84,12 

6 

∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΜΕΛΙΑ – ΤΣΙΖΑ ΠΕΤΡΕΣ 

76,83 69,63 75,03 

7 ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

88,07 70,00 83, 55 

8 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

87,13 90, 90 88, 07 

9 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ 

87,27 95,10 89,23 

10 
ΝΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

85,11 71,48 81,70 

11 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε. 
Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

86,08 100,00 89,56 

12 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ  
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

87,63 70,00 83,22 
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          Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (=89,56) 

συγκεντρώνει η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 11, δηλαδή του διαγωνιζόµενου: 

«ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε., Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» 

και αυτή είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά το άρθρο 22.2 της 

Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

       Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς και τα 

άρθρα 4.5 και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

εισηγείται 

την ανάθεση της µελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ –Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 

ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ –ΑΓΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,   

στο διαγωνιζόµενο: «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  Ε.Ε., Λ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»  επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, 

η οποία είναι ογδόντα εννέα  µονάδες και πενήντα έξι  εκατοστά  (89,56). 

         Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι χιλιάδες εξακόσια σαράντα δυο ευρώ και εξήντα τρία  

λεπτά (20.642,63 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 65,00%. 

       Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την  09-07-2013, µε τη 

σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙΙ. 

      Το Πρακτικό ΙΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
Πρέβεζα   09-07-2013 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

        Η Πρόεδρος                                                             Τα µέλη 

 

 

  ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ              ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

 

 

 

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 του από 15-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης 
για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», 
προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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. 18/744/21-06-2013 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα 
Βαλανιδόρραχης», µε αυτεπιστασία, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 79 του 
Ν.3669/2008, µε τον µηχανικό εξοπλισµό και το εργατοτεχνικό προσωπικό της Π. Ε. 
Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
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του έργου 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου που αφορούν την Π.Ε. Πρέβεζας, και σύµφωνα µε τη 
µελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Π.  

7. Την αριθµ. 19/780/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, και 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη  προσφερόµενη τιµή (υψηλότερο επί τοις % 
ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 62167/2419/28-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

8. Το αριθµ. πρωτ. 68642/2674/15-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68763/2551/16-07-2013 
στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζεται συνηµµένα το Πρακτικό 
Ι/15-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την 
έγκρισή του και την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι Ι/15-07-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο – Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του 
πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την υλοποίηση της προµήθειας: «Προµήθεια 
πετρελαίου κίνησης  για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα 
Βαλανιδόραχης».  (αρ. πρωτ. διακήρυξης: 64917/2523/5-7-2013).  

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 15η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 

10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 

γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ.37/1547/27-12-2012, απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ: : 64917/2523/5-7-2013 διακήρυξη, µε 

τίτλο: Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις 

στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης».  

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, 
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Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια, 

παρουσία των διαγωνιζοµένων, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 

ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατατέθηκε 

και είναι πλήρης 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ Κατατέθηκε 
και είναι πλήρης 

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προέκυψε ότι κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά από την αρ. 64917/2523/5-7-2013 διακήρυξη, τα οποία 

κρίνονται  αποδεκτά.  

2.  Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών, η επιτροπή 

προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και στην καταγραφή τους ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

(Ποσοστό έκπτωσης στα % 
επί της µέσης 

διαµορφούµενης τιµής) 

Συνολικό       
Ποσό        

Προσφοράς 

2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Πετρέλαιο Κίνησης 0,00 % - 

3 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ Πετρέλαιο Κίνησης 0,50 % - 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή, κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και 

προτείνει: 

  Την ανάδειξη προσωρινού  µειοδότη  για την υλοποίηση της προµήθειας, ως κατωτέρω: 

� ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ:  Για την προµήθεια 43.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 

ποσοστό έκπτωσης 0,50% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την 

ηµέρα παράδοσής του. 

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

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

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

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

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/895/24-07-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/15-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του 
έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού δαπάνης 
58.000,00 µε ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των: 
α) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και β) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ, από τον οποίο προέκυψε ότι 
κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 64917/2523/5-7-2013 διακήρυξη 
δικαιολογητικά, τα οποία κρίνονται αποδεκτά, προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών και στην καταγραφή τους και αφού τις έκρινε αποδεκτές, προτείνει την ανάδειξη 
ως προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού, την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ για την 
προµήθεια 43.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε ποσοστό έκπτωσης 0,50% επί της µέσης 
διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/15-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις 
ανάγκες του έργου Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», προϋπολογισµού 
δαπάνης 58.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βασικές ισοπεδώσεις στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (έργο µε ΚΑ 
2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» που 
αφορούν την Π.Ε. Πρέβεζας), 

Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης για την υλοποίηση της προµήθειας, η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. 
ΣΜΠΟΝΙΑ, για την προµήθεια 43.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε ποσοστό έκπτωσης 
0,50% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του. 

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 προσωρινοός 
µειοδότης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επείγουσα αµµοληψία από το αλιευτικό καταφύγιο 
Καστροσυκιάς για υγειονοµικούς λόγους», προϋπολογισµού δαπάνης € 18.450,00 µε ΦΠΑ, 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και 
για τον καθαρισµό των ποταµών, ρεµάτων και αλιευτικών καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας 
έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες»).  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70962/2763/22-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71022/2659/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν εγγράφων,  των 
πολιτών της περιοχή Καστροσυκιάς, του συλλόγου Επαγγελµατιών αλιέων, αλλά και  του 
∆ήµου Πρέβεζας µε τα οποία ζητείται για την ασφάλεια της δηµόσιας υγείας και προκειµένου να 
εξαλειφτούν νοσογόνες εστίες , ο καθαρισµός του Αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από 
φερτά υλικά, εκδόθηκε  η αριθµ 66683/2583/10-7-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. 
Πρέβεζας µε την οποία εγκρίθηκε  η µίσθωση από την ∆/ νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πρέβεζας  
ιδιωτικών µηχανηµάτων έχοντας υπόψη ότι τα µηχανήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του αλιευτικού καταφυγίου µε 
δεδοµένη την επείγουσα ανάγκη καθαρισµού προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία 
από τα λιµνάζοντα ύδατα και τα νεκρά ψάρια. Για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος 
απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: - Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 4.5 yd3 - 
Ερπυστριοφόρος προωθητής τυπου D8  - Φορτηγά ανατρεπόµενά (τρία) ωφέλιµου φορτίου 35 
ton. Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου να διασφαλιστεί 
η δηµόσια υγεία, παρακαλούµε για τα εξής: Α) Την έγκριση δαπάνης για την µίσθωση 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης. Β)  Την έγκριση σύναψης του σχετικού συµφωνητικού, µε τους 
Ιωσήφ και Ηλία Μπειντάρη Ο.Ε., που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως κατωτέρω: - 
Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος 4.5 yd3  για 80 ώρες  δηλαδή 60 h x 60 €/h = 
4.800,00 € χωρίς ΦΠΑ - Ερπυστριοφόρος προωθητής τυπου D8   για 60 ωρες  δηλαδή 60 h x 
50 €/h = 3.000,00 € χωρίς ΦΠΑ - Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία) ωφέλιµου φορτίου 35 ton. για 
60 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 60 h x 40 €/h Χ 3 = 7.200,00 € χωρίς ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 
15.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 18.450,00 € Στην τιµή περιλαµβάνονται η αποξηµίωαση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καυσιµά και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και 
κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφάλειας.  Για την κάλυψη της δαπάνης 
εκδόθηκε η αρ πρωτ. 68218/2491/12-7-2013 και αριθµό καταχώρησης 252 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης και θα βαρύνει το έργο µε τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ,  ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/896/24-07-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, τη 
µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ιδιοκτησίας εταιρείας «Ηλία & Ιωσήφ Μπεϊνταρη Ο.Ε.», η οποία έδωσε την οικονοµικότερη 
προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Επείγουσα αµµοληψία από το αλιευτικό καταφύγιο Καστροσυκιάς για υγειονοµικούς 
λόγους», προϋπολογισµού δαπάνης € 18.450,00 µε ΦΠΑ, µε δεδοµένη την επείγουσα ανάγκη 
καθαρισµού του Αλιευτικού καταφυγίου Καστροσυκιάς από τα λιµνάζοντα ύδατα και τα νεκρά 
ψάρια προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία και να εξαλειφτούν νοσογόνες εστίες, 
σύµφωνα και µε την αριθµ. 66683/2583/10-7-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Π.Ε. Πρέβεζας δεν επαρκούν για άµεση 
αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, ως εξής: 

Α) ένας Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 4.5 yd3 που θα εργασθεί για 80 ώρες,  

Β) ένας Ερπυστριοφόρος προωθητής τύπου D8 που θα εργασθεί για 60 ώρες και 

Γ) τρία Φορτηγά ανατρεπόµενα ωφέλιµου φορτίου 35 ton τα οποία θα εργασθούν για 60 ώρες 
έκαστο. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 18.450,00 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών για την 
εκτέλεση των εργασιών για την «Επείγουσα αµµοληψία από το αλιευτικό καταφύγιο Καστροσυκιάς 
για υγειονοµικούς λόγους», που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, 
ιδιοκτησίας εταιρείας «Ηλία & Ιωσήφ Μπεϊνταρη Ο.Ε.», {ήτοι: α) Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 
περιστρεφόµενος 4.5 yd3  για 80 ώρες δηλαδή 60 h x 60 €/h = 4.800,00 € χωρίς ΦΠΑ β) 
Ερπυστριοφόρος προωθητής τύπου D8 για 60 ώρες  δηλαδή 60 h x 50 €/h = 3.000,00 € χωρίς 
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ΦΠΑ και γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία) ωφέλιµου φορτίου 35 ton. για 60 ώρες το κάθε ένα, 
δηλαδή 60 h x 40 €/h Χ 3 = 7.200,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι Συνολικό ποσό : 15.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) 
= 18.450,00 €} σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 
(Υποέργο: «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και 
βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών, ρεµάτων και αλιευτικών 
καταφυγίων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες»). 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού, για την 
ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
και λογισµικού υποδοµής καθώς και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας µέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
"RE.HERB"», προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση των Επιτροπών του 
διαγωνισµού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και του 
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Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70307/19-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 70601/2644/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 
ΤΡΟΠ. 0 /15-6-2012  έχει ενταχθεί και εκτελείται έργο µε τίτλο “RE.HERB” (“Recording, 
documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants 
and plant products”). Σε αυτό το συγχρηµατοδοτούµενο έργο η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. 
Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 173.000 €. 
Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Το έργο “RE.HERB” 
υλοποιείται σήµερα µε τη συνεργασία τεσσάρων εταίρων, δηµόσιων φορέων και 
εκπαιδευτικών οργανισµών, που εργάζονται από κοινού µε στόχο την καταγραφή, 
τεκµηρίωση και ανάδειξη των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και δένδρων που 
ενδηµούν στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί µε τη συστηµατική και επιστηµονική καταγραφή τους σε κατάλογο καθώς και την 
τεκµηρίωση ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, παραδοσιακών χρήσεων, φαρµακευτικών 
ιδιοτήτων, µεθόδων παραγωγής, συντήρησης, και διανοµής των προϊόντων αυτών.  
Επιπρόσθετα το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας 
ηλεκτρονικών αγορών για την προώθηση και διάθεση των αρωµατικών φυτών όπως 
αναφέρεται στο αντίστοιχο πακέτο εργασίας WP4 της εγκεκριµένης αίτησης 
χρηµατοδότησης (Application Form). Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου, η ανάπτυξη 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας αφορά το τµήµα (υλικό και λογισµικό) του κατανεµηµένου 
πληροφοριακού συστήµατος του έργου ReHerb, που θα υλοποιηθεί και θα  εγκατασταθεί 
σε χώρο της περιφέρειας Ηπείρου και θα διασυνδεθεί και θα συνεργάζεται λειτουργικά µε 
τα τµήµατα των υπολοίπων εταίρων LP: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, P2: Επαρχία του 
Ταράντο. Με την προτεινόµενη πλατφόρµα e-market προσφέρεται η δυνατότητα στους 
παραγωγούς τοπικών προϊόντων: •Να προβάλουν την αξία και ιδιοµορφία των τοπικών 
προϊόντων τους στο κοινό και να αποκτήσουν διείσδυση σε νέες αγορές. •Να διαθέτουν τα 
παραγόµενα τοπικά προϊόντα τους προς πώληση σε ένα ευρύτερο κοινό µέσω ∆ιαδικτύου. 
•Να αναπτύξουν συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
– µε τη µορφή υπηρεσιών Προσφοράς/Ζήτησης πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων, 
τονώνοντας µε αυτό τον τρόπο την τοπική οικονοµία. Μέσω των δράσεων της 
επιστηµονικής – ιστορικής έρευνας για τα φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά και της 
πλατφόρµας που θα τα προβάλει, προσδοκάται να δοθεί στα φυτά αυτά µια νέα εµπορική 
διάσταση, να κεντριστεί το ενδιαφέρον του κοινού για τα παραγόµενα του τόπου και να 
ενισχυθούν σχετιζόµενες τοπικές επιχειρήσεις, όπως οι τουριστικές.  Για την υλοποίηση 
των δράσεων ανάπτυξης και παραµετροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, καθώς και 
για την προµήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισµικού, απαιτείται η ανάθεση των 
εργασιών σε εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργάτη (προµηθευτή του κλάδου νέων 
τεχνολογιών) όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη αίτηση χρηµατοδότησης. Ο 
προϋπολογισµός των ανωτέρω εργασιών συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των 69.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (56.097,56€ χωρίς Φ.Π.Α.). Με βάση τα παραπάνω και 
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της προτεινόµενης 
δράσης του θέµατος παρακαλούµε για την κατάρτιση ∆ιακήρυξης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
για την επιλογή αναδόχου. Παράλληλα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, 
παρακαλούµε για τον ορισµό των αναγκαίων επιτροπών α) ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
και Αξιολόγησης των προσφορών και β) Επιτροπής Ενστάσεων. Η σύνθεση των 
επιτροπών όπως προέκυψε από κλήρωση την 19/7/2013, σύµφωνα µε το τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, προτείνεται να είναι όπως φαίνεται στα επισυναπτόµενα 
πρακτικά. ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/897/24-07-2013) 
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Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. 
Πρέβεζας για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής καθώς 
και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας θα 
παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα 
πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου έργου "RE.HERB"», προϋπολογισµού 69.000,00 µε 
ΦΠΑ, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 70307/19-07-2013 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
- Ιταλία 2007-2013» και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ. 
0 /15-6-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο “RE.HERB” (“Recording, 
documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and 
plant products”). Στο ως άνω συγχρηµατοδοτούµενο {κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε)} έργο, η 
Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος, µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 173.000,00 µε επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Β. Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση, Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών και Παραλαβής σύµβασης, 
για τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 19-07-2013 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

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

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππάς Απόστολος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Μηχανικών – Υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης)  

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

2 
Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

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

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Ζαµπέλη ∆ωροθέα (ΠΕ ∆’ Υπάλληλος της 
∆/νσης Ανάπτυξης)  

 

ΙΙ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

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

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

2 
Γέροντας Αλέξανδρος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της Τµ. Πληροφορικής)  

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

3 
Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

ΙΙΙ. Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  
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Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

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

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

2 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

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

3 
Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

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

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, 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                                                              Πρέβεζα,   19  -  07  - 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για το διαγωνισµό και την παραλαβή της σύµβασης του έργου µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ» του συγχρηµατοδοτούµενου έργου ReHerb. 

Σήµερα, στις 19/07/2013 ηµέρα Παρασκευή, παρουσία των: 

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

2. Κιτσαντά Αθανάσιο, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας  

3. Νάση Βαρβάρας, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών για τις 

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

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

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

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

κάθε υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη : 

 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 

ανάθεση  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππάς Απόστολος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Μηχανικών – Υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης)  

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

2 
Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

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

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Ζαµπέλη ∆ωροθέα (ΠΕ ∆’ Υπάλληλος της 
∆/νσης Ανάπτυξης)  
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Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

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

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

2 
Γέροντας Αλέξανδρος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της Τµ. Πληροφορικής)  

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

3 
Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 

 

 

 

Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

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

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

2 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

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

3 
Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

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

 

 
 

Πρέβεζα     19 - 7 - 2013 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
 
 

Μάρη Ντούλα Αγλαΐα 
 
 
 

Κιτσαντάς Αθανάσιος 
 
 
 

Νάση Βαρβάρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 του Πρακτικού Ι/17-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο ο 
διαγωνισµός κατέστη άγονος και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού 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. 

6. Την αριθµ. 17/676/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: 
«Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ (€ 75.609,76 πλέον ΦΠΑ € 17.390,24), σε βάρος των 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 107 - 

πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) 
έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως 
άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 48909/1832/10-06-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 19/786/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
µαταιώθηκε ο ανωτέρω ανοιχτός διαγωνισµός της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζα (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 64076/2365/03-07-2013 στον φάκελο 
8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε την αρ. 28792/3638/17-6-2013 (ΦΕΚ 1454/Β/17-6-
2013) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και την αριθµ. 8/38/26-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 
Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: 
«Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ (€54.471,54 πλέον ΦΠΑ € 12.528,46) και 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. Πρέβεζας 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 70871/2569/22-07-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70959/2650/22-07-2013 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, σύµφωνα µε το οποίο ο ανωτέρω διαγωνισµός απέβη άγονος και 
παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την έγκριση του ως άνω πρακτικού. 2. Την έγκριση διενέργειας 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο 
διακήρυξης, µε µερική τροποποίηση των όρων της αρχικής..». 

Στο Πρακτικό Ι/17-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε την 
αρ. 11/2013 διακήρυξη (αρ. πρωτ: 65341 / 2394 / 5-7-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια - 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας» 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 17η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 
γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, της 
αρ. 11/2013 διακήρυξης (αρ. πρωτ: 65341 / 2394 / 5-7-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια - 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας» 

 Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

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

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έως και την ώρα έναρξης του ∆ιαγωνισµού (10:00 π.µ.), δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του  Π∆ 118/2007 (Κρίσεις 
αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού) και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά σχετικά µε 
τον εν λόγω διαγωνισµό ενώ έχουν τηρηθεί όλοι οι προβλεπόµενοι από την αρ. 11/2013 
∆ιακήρυξη κανόνες δηµοσιότητας η επιτροπή εισηγείται: 

Την επανάληψη του διαγωνισµού. 

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

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

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/898/24-07-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/17-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 8), ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε 
καµία προσφορά. 

− Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459), µε 
µερική τροποποίηση των όρων της αρχικής ∆ιακήρυξης αυτού.  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, και µε µερική τροποποίηση 
των όρων της αρχικής ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε το σχέδιο διακήρυξης που συντάχθηκε από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 70871/2569/22-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης,  για τη µίσθωση ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
79009/2572/22-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70970/2652/27-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Σας διαβιβάζουµε 
σχέδιο διακήρυξης δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας µε τίτλο: «Μίσθωση  ακινήτου για 
χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας» 
και παρακαλούµε: 1) Για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου προφορικού διαγωνισµού. 
 2) Για την έγκριση των όρων του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης. 3) Για την έγκριση 
διάθεσης της πίστωσης, το ύψος της οποίας θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική 
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απόφαση και θα βαρύνει τους πρ/σµούς της Π. Ε. Πρέβεζας για τα επόµενα τρία έτη (Ε.Φ. 
072 - ΚΑΕ 0813)….».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/899/24-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της  Π.Ε. Πρέβεζας και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 79009/2572/22-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Ειδικότερα, το προσφερόµενο θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης 
της Πρέβεζας να περιλαµβάνει χώρους ωφέλιµης επιφάνειας περίπου 200 - 250 τ.µ. και 
να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισµός και λοιπά). 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για τρία (3) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, και το µίσθωµα θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης των κλιµατιστικών των κτιρίων στέγασης 
των Υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
70001/2556/18-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70078/2635/18-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «…. Προκειµένου να 
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών των κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και έπειτα από τον έλεγχο 
των υποβαλλόµενων στην Υπηρεσία µας προσφορών, παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την 
έγκριση της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των κλιµατιστικών των κτιρίων στέγασης 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 2. Την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στον  ΗΛΙΑ ΦΙΛ. 
ΚΥΡΙΤΣΗ,  ποσό προσφοράς ανά κλιµατιστικό 14,00 € χωρίς ΦΠΑ, έναντι του ποσού 
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προσφοράς 20,00 € χωρίς ΦΠΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αλεξάνδρου. 3. Την 
έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.498,14 € (µε Φ.Π.Α.) για τη συντήρηση 87 
κλιµατιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το διάστηµα από 01-08-2013 έως 31-12-2013. (Ε.Φ. 
072 - Κ.Α.Ε. 0869).…..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/900/24-07-2013) 

Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των κλιµατιστικών των κτιρίων στέγασης 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και την ανάθεση αυτών στον  ΗΛΙΑ ΦΙΛ. ΚΥΡΙΤΣΗ, ο οποίος 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, µε συνολικό ποσό € 
1.498,14 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 14,00 πλέον ΦΠΑ ανά κλιµατιστικό) για τη συντήρηση 87 
κλιµατιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το διάστηµα από 01-08-2013 έως 31-12-2013, που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, (Φορέας 
072 και ΚΑΕ 0869). 
.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 113 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 δαπάνης, για την καταβολή διαφοράς αποδοχών και τόκων υπερηµερίας και 
που αφορά στην µηνιαία οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, συνολικά 
έξι (6) υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό 
διάστηµα 01-01-2000 έως 28-02-2001, σύµφωνα µε τις αριθµ. 113/2013 και 114/2013 
αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου 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. 1/2/02-01-2011 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
64284/2358/12-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69805/2625/18-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «…. Παρακαλούµε για τις 
δικές σας ενέργειες προκειµένου να  εγκριθεί δαπάνη, συνολικού ποσού 6.693,59 €, που 
αφορά στην καταβολή διαφοράς αποδοχών και  τόκων  υπερηµερίας και συγκεκριµένα στην 
µηνιαία οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων 
που υπηρετούσαν στην πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζα και νυν Περιφέρεια 
Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2000 έως 28-
02-2001, σύµφωνα µε τις αριθ. 113/2013 και 114/2013 αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων. Αναλυτικά για την κάθε έναν υπάλληλο το ποσό είναι: 1. Αγλαΐα Μάρη – 
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Ντούλα: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 €: Συνολικό ποσό: 1241,35 
€ 2. Αναστασία Λάζαρη- ∆ράκου: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 €: 
Συνολικό ποσό: 1241,35 € 3. Στεφανία Κωνσταντινίδου- Καραγιάννη: εκδικασθέν ποσό 986,06 
€ και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 €: Συνολικό ποσό: 1241,35 € 4. Αγαθή Σµπόνια: εκδικασθέν 
ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 €: Συνολικό ποσό: 1241,35 € 5. Ευτυχία Αλεξίου 
- Νίκα: εκδικασθέν ποσό 633,90 € και τόκοι υπερηµερίας: 164,12 €: Συνολικό ποσό: 798,02 € 
6. Σιώρου –Γκουβά Κωνσταντινιά: εκδικασθέν ποσό 739,55 € και τόκοι υπερηµερίας: 190,62 €: 
Συνολικό ποσό: 930,17 €. Η δαπάνη της καταβολής της ανωτέρω διαφοράς αποδοχών µαζί µε 
του τόκους υπερηµερίας, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
οικονοµικού έτους 2013 ( Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0288)..…..». 
Στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, επισυνάπτονται: οι αριθ. 113/2013 και 114/2013 
αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και το αριθ. πρωτ. 
56572/2076/13-06-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το 
οποίο: «…. Σας διαβιβάζουµε τις αριθ. 113/2013 και 114/2013 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, που αφορούν σε µηνιαία οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 
2470/1997 για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2000 έως 28-2-2001, υπαλλήλων της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και ήδη Περιφέρειας Ηπείρου. Επειδή οι προαναφερόµενες αποφάσεις 
έχουν καταστεί αµετάκλητες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 92 του Κ.∆.∆. είναι ανέκκλητες, 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για έγκριση της σχετικής δαπάνης. ….». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/901/24-07-2013) 

Εγκρίνει, σε εκτέλεση των αριθµ. 113/2013 και 114/2013 αµετάκλητων αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0288), που αφορούν στην µηνιαία 
οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, πλέον των τόκων υπερηµερίας, συνολικά 
έξι (6) υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας και νυν 
Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2000 
έως 28-02-2001, ως εξής:  
 
1. Αγλαΐα Μάρη – Ντούλα: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 € Συνολικό 

ποσό: 1.241,35 € 
2. Αναστασία Λάζαρη- ∆ράκου: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 € 

Συνολικό ποσό: 1.241,35 € 
3. Στεφανία Κωνσταντινίδου- Καραγιάννη: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 

255,29 € Συνολικό ποσό: 1.241,35 € 
4. Αγαθή Σµπόνια: εκδικασθέν ποσό 986,06 € και τόκοι υπερηµερίας: 255,29 € Συνολικό ποσό: 

1.241,35 € 
5. Ευτυχία Αλεξίου - Νίκα: εκδικασθέν ποσό 633,90 € και τόκοι υπερηµερίας: 164,12 € Συνολικό 

ποσό: 798,02 € 
6. Σιώρου –Γκουβά Κωνσταντινιά: εκδικασθέν ποσό 739,55 € και τόκοι υπερηµερίας: 190,62 € 

Συνολικό ποσό: 930,17 €. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 68306/2506/22-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71172/2676/22-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των 
δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του 
προϋπολογισµού εξόδων της 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.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/902/24-07-2013) 

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 
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(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 0843 223,00 
∆απάνη για έξοδα εκτυπώσεων και 
βιβλιοδεσίας 2 βιβλίων πρωτοκόλλου της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας 

Ε. Κυτίνου & Σια 
Ο.Ε. 

2 072 0869 645,75 
∆απάνη για επισκευή υπολογιστών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε.  

3 072 0869 295,20 
∆απάνη για επισκευή υπολογιστών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Καραστάθης 
Γεώργιος  

4 072 0869 363,10 

∆απάνη για επισκευή υπολογιστών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

5 072 0869 338,25 

∆απάνη για επισκευή υπολογιστών, 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ της 
Π.Ε. Πρέβεζας (∆/νση Τεχνικών Έργων, 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, Τµήµα ΠΣΕΑ) 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

6 072 0869 104,55 

∆απάνη για επισκευή υπολογιστών, 
φωτοτυπικών και µηχανηµάτων ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας  

Παπαδιώτης – 
Πεϊνίρης  

7 072 1329 200,00 
∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών για 
επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Χαρίσης 
Θεόδωρος 

8 072 1329 197,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
(καλώδιο, τροφοδοτικό, κάρτα γραφικών, 
switch 24port) για επισκευή υπολογιστών 
της Π.Ε. Πρέβεζας 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

9 072 1329 100,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών (2 
κάρτες µνήµης και 1 κάρτα γραφικών 
(Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πρέβεζας 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε.  

10 072 1329 180,00 
∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών για 
επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Συριόπουλος 
Ευάγγελος 

.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 µετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας α) Απόστολου Παππά β) 
Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Φρίξου Νάση, για τη συµµετοχή τους στη συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, 
έργο «RE-HERB», που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας στις 26 
Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70485/559/19-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 70703/2647/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της 
Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά β) Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Φρίξου Νάση, για τη 
συµµετοχή τους στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE-HERB», που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πανεπιστήµιο της Πάτρας στις 26 Ιουλίου 2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/903/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά β) 
Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Φρίξου Νάση, για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο 
«RE-HERB», που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας στις 26 Ιουλίου 2013, 
καθώς και τη δαπάνη  συνολικού ποσού € 260,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό έργου 
2012ΕΠ31880017 και τίτλο: «Recording, documentation, promotion and distribution of the 
aromatic andtherapeutic, herbs, plants and plant products – RE.HERB». 

� 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Ιουλίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 1143/17-07-2013, 
1162/18-07-2013 και 1163/18-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 
70042/2633/18-07-2013, 70040/2632/18-07-2013 και 70386/2640/19-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, Ιουλίου 2013  καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/904/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιουλίου 
2013  σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, ως εξής:  

Μουσικοχορευτική βραδιά στα Φλάµπουρα  

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο Γυναικών Φλαµπούρων, βραδιάς παραδοσιακής µουσικής και χορού, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2013 στην πλατεία των Φλαµπούρων και στην οποία θα χορέψει το 
χορευτικό του συλλόγου µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής µε σκοπό την ανάδειξη της 
µουσικοχορευτικής  παράδοσης του τόπου. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 
84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 
• συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε 

γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  
• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας. 
• τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας  
• συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 
• συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ενοικίαση καθισµάτων, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 
 

River of souls Φεστιβάλ στον Αχέροντα  

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του πολιτιστικού 
συλλόγου Βουβοποτάµου, του φεστιβάλ «RIVER OF SOULS FESTIVAL» το οποίο θα 
πραγµατοποιηθεί για τέταρτη χρονιά, στον ποταµό Αχέροντα στις 26 Ιουλίου 2013 και στο οποίο 
συµµετέχουν, η πιο θρυλική Rock’n’Roll «συµµορία» της ελληνικής underground Rock σκηνής των 80’s, 
οι Last Drive, επίσης οι 1000Mods, και θώς και οι Caveman µε τους Steel Machine δυο Rock µπάντες 
απ’ την Ηγουµενίτσα. 

Πρόκειται για µια αλλιώτικη βραδιά, γεµάτη από ροκ και blues µουσική,  που µε φόντο το ποτάµι των 
ψυχών θα ταξιδεύσει το κοινό σε µουσικά µονοπάτια. Η µουσική ροκ στο σύνολό της, αποτελεί ένα 
είδος δηµοφιλούς µουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθµό και από ευδιάκριτη, 
χαρακτηριστική µελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό 
µπάσο και ντραµς. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή 
συνθεσάιζερ. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση στοχεύει στο νεανικό κοινό της περιοχής και µε δεδοµένο ότι το ένα 
συγκρότηµα που συµµετέχει είναι πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα, η εκδήλωση είναι υπερτοπικής 
σηµασία.  Ξεφεύγει λοιπόν από τις βραδιές παραδοσιακής µουσικής και έτσι απευθύνεται σε 
ανθρώπους µε τέτοιου είδους ακούσµατα. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε ντόπια ερασιτεχνικά 
συγκροτήµατα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό, δίνει «βήµα» σε αυτά τα παιδιά για να 
εκφραστούν και παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επαγγελµατική δουλειά από 
µουσικό σχήµα που δραστηριοποιείται στην ελληνική δισκογραφία.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική και φωτιστική κάλυψη της 
εκδήλωσης και εκτυπώσεις αφισών, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Γιορτή Αγελάδας στην Κρανιά 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της καθιερωµένης Γιορτής της 
Αγελάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στην Κρανιά, στις 27 Ιουλίου 2013. Η βραδιά είναι αφιερωµένη σε 
ένα ντόπιο προϊόν, την αγελάδα η οποία εκτρέφεται στην περιοχή και αποτελεί βασικό εισόδηµα για 
τους κατοίκους. Μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Κρανιάς θα µαγειρέψουν αγελάδες σε καζάνια οι 
οποίες θα προσφερθούν στον κόσµο. Στην εκδήλωση θα ψυχαγωγήσει το κοινό λαικοδηµοτική 
ορχήστρα που αποτελείται από ντόπιους καλλιτέχνες. Στην εκδήλωση θα προσκληθούν να παραστούν 
όλοι οι κάτοικοι της Λάκκας και της ευρύτερης περιοχής και η προσέλευση του κόσµου αναµένεται να 
ξεπεράσει τα 1.000 άτοµα.  
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Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 
84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 
• συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε 

γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  
• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας. 
•  προβάλει ένα τοπικό προϊόν που στηρίζει την οικονοµία της περιοχής και στο οποίο βασίζεται η 

ευηµερία των κατοίκων. 
• τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας και ειδικά σε µια περιοχή του Νοµού µας που 

γενικότερα είναι σε µειονεκτική θέση απέναντι στους παραθαλάσσιους ∆ήµους. 
• συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 
• συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών, 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Μουσικά Μαϊστράλια 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τη Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ και 
υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πρέβεζας, µουσικής εκδήλωσης αφιερωµένης στη έντεχνη µουσική µε την 
ονοµασία «Μουσικά Μαϊστράλια», που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2013 στην πλατεία 
δικαστηρίων στην Πρέβεζα και θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης 
περιλαµβάνει τραγούδια έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου µε ζωντανή  εξαµελή ορχήστρα και 
φιλοξενούµενη χορωδία τη Νέα Χορωδία Λευκάδας. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής 
και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  συνθετών  και άλλων 
καταξιωµένων καλλιτεχνών (Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, Κουγιουµτζής) από ντόπιο χορωδιακό σχήµα. 
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 στη χορωδιακή µουσική και προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους 
συµπολίτες µας. Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη  αφενός γιατί 
πραγµατοποιείται σε κεντρικότατο σηµείο και αφετέρου γιατί τα ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερο 
κοινό. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων και 
προγραµµάτων, µικροφωνική κάλυψη, ενοικίαση καθισµάτων και διαµονή 36 ατόµων σε δίκλινα 
δωµάτια, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Μουσικοχορευτική εκδήλωση στην Αγιά 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Γυναικών Αγία Ειρήνη, εκδήλωσης παραδοσιακής µουσικής και χορού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 
26 Ιουλίου 2013 στον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Αγιάς και στην οποία θα χορέψει το 
παιδικό χορευτικό του συλλόγου µε τις παραδοσιακές στολές του χωριού και µε τη συνοδεία ζωντανής 
µουσικής µε σκοπό την ανάδειξη της µουσικοχορευτικής  παράδοσης του τόπου. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 
84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 
• συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε 

γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  
• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας. 
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• τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας  
• συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 
• συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 950,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για αµοιβή ορχήστρας, δαπάνη η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  

Μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Καστρί 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πανδοσία Καστρίου, µεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης, που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 
29 Ιουλίου 2013 στον προαύλιο χώρο του Αγ. Παντελεήµονος στο Καστρί µε παραδοσιακούς χορούς 
από όλη την Ήπειρο.Το πρόγραµµα θα είναι δοµηµένο σε θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε τον 
τόπο µας, όπως χοροί της ξενιτιάς, της αγάπης, του Σουλίου, της λεβεντιάς κτλ. Συµµετέχουν χορευτές 
από τους πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής (Βουβοπόταµος, Μουζακαιϊκα, Κανάλακι, 
Βαλανιδοράχη, Κυψέλη) και το χορευτικό του συλλόγου µε τη συνοδεία ζωντανής µουσικής µε σκοπό 
την ανάδειξη της µουσικοχορευτικής  παράδοσης του τόπου.  Το πρόγραµµα θα συνεχίσει µε γνωστή 
ορχήστρα.  

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 
84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 
• συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία 

µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  
• ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας. 
• τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας  
• συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 
• συντελεί στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, ηχητική 
κάλυψη και φωτισµό εκδήλωσης, 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Αυγούστου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 1159/18-07-2013, 
1161/18-07-2013 και 1183/18-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. πρωτ. 
70393/2642/19-07-2013, 70388/2641/19-07-2013 και 70993/2655/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, Αυγούστου 2013  καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/905/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Αυγούστου 2013, σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:  

11η Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών µε αφετηρία το Καναλάκι Πρέβεζας 
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− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Εθελοντών Αιµοδοτών ΕΛΠΙΣ, ως διοργανωτές της 25ης Αµφικτιονίας Εθελοντών Αιµοδοτών 2012, της 
τελετής έναρξης της 11ης Λαµπαδηδροµίας Εθελοντών Αιµοδοτών 2013, που θα πραγµατοποιηθεί στις 
18 Αυγούστου 2013 στο Καναλάκι. 

Η Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία είναι η κορυφαία εκδήλωση των Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδας. Η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) στην προσπάθεια της να 
προσελκύσει, να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει περισσότερους εθελοντές αιµοδότες έχει εισάγει 
από το 2002 την ιδέα της Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας η οποία θεσµοθετήθηκε και από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τελικό σκοπό να διαδοθεί ο θεσµός της εθελοντικής αιµοδοσίας 
ώστε να καταστεί η χώρα µας αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόµενο αίµα. Στο Καναλάκι θα 
παραβρεθούν τουλάχιστον 100 αντιπροσωπίες συλλόγων που θα παραλάβουν τη φλόγα. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάδοση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού στο θέµα της εθελοντικής προσφοράς αίµατος. Τα οφέλη από τη διοργάνωση της 
Λαµπαδηδροµίας, εκτός από κοινωνικά που συνδέονται µε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού, είναι και οικονοµικά καθώς θα έρθουν στην περιοχή άτοµα από όλη την Ελλάδα που θα 
τονώσουν την τοπική οικονοµία . Η εκδήλωση αποτελεί γεγονός ευρείας απήχησης και σηµασίας αφού 
στρέφει τα φώτα της δηµοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο. Το γεγονός θα καλυφθεί 
εκτενώς από τον Τύπο και θα συντελέσει στην προβολή και προώθηση της περιοχής. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την προµήθεια δαδών (χρειάζονται περίπου 500 δάδες για τη 
µεταφορά της φλόγας σε όλη την Ελλάδα), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, 
ΣΑΕΠ 030. 

Εκδηλώσεις ΑΜΙΣΟΣ 2013 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον πολιτιστικό 
Σύλλογο Νέας Σαµψούντας «Η ΑΜΙΣΟΣ», τριήµερων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ν. Σαµψούντα 
στις 2, 3 και 4 Αυγούστου 2013. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει :  

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013:  Αφιερωµένη στις Αλησµόνητες Πατρίδες. 

1) Παρουσίαση Παραδοσιακών Ποντιακών τραγουδιών απ' τους µαθητές του τµήµατος εκµάθησης 
ποντιακής λύρας του Συλλόγου. 

3)"∆ΕΞΑΙ ΜΕ" Μουσική διαδροµή από την αρχαιότητα έως σήµερα "Τραπεζούντα"- αρχαία λύρα. 
"Μαύρη Θάλασσα"-ποντιακή λύρα.  

4) Χοροί Ανατολικού και ∆υτικού Πόντου από χορευτικά τµήµατα των Συλλόγων:Σύλλογο Ποντίων 
Γιαννιτσών, Σύλλογο «∆ιογένη» Ν.Σινώπης, Σύλλογο ¨Ν.Σαµψούντας «ΑΜΙΣΟΣ» 

5) Θα ακολουθήσει Παραδοσιακό ποντιακό γλέντι  

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τη Μ. Ασία και το Αιγαίο 
Πέλαγος. Από τα χορευτικά τµήµατα των Συλλόγων: Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Άρτας και 
Σύλλογο Γυναικών Ν. Βελισαρίου Σεισµοπλήκτων Ιωαννίνων. Θα ακολουθήσει Λαϊκο-Ρεµπέτικη βραδιά 
µε  µουσικό σχήµα από την Αθήνα. 

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013: Θεατρική παράσταση «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ», από το 
Θεατρικό Εργαστήρι Πρέβεζας και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Τα 
µοναστήρια του Πόντου.  

Οι εκδηλώσεις «ΑΜΙΣΟΣ» αποτελούν θεσµό για τα πολιτιστικά δρώµενα της Πρέβεζας καθώς τα 
τελευταία 20 χρόνια διοργανώνονται ανελλιπώς στη Νέα Σαµψούντα.  Καλύπτουν τη µουσική και 
χορευτική παράδοση της Ελλάδας σε όλες της τις εκφάνσεις : παραδοσιακή, λαϊκή και κυρίως ποντιακή. 
Συµµετέχουν χορευτικά σχήµατα από όλη την Ελλάδα και ορχήστρες καταξιωµένων µουσικών.  

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται κυρίως στους Πόντιους της περιοχής οι οποίοι αποτελούν µια κοινωνική 
οµάδα µε έντονη παρουσία στο Νοµό αλλά προσελκύει και τους υπόλοιπους κατοίκους του Νοµού 
λόγω της ποικιλοµορφίας και της καλλιτεχνικής αξίας των εκδηλώσεων, όπως και τους τουρίστες που 
εκείνη την περίοδο βρίσκονται στο Νοµό. Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των 
Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το 
άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α), Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 11,13,15 καθώς σκοπό της 
διοργάνωσης είναι η προσπάθεια να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου στην πλήρη της 
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έκφραση στους τοµείς δηλαδή του χορού, της µουσικής, των εθίµων και της ένδυσης. Επίσης είναι 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 στοχεύει στο να δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί µε τη σειρά τους ένα 
δυναµικό παρόν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σήµερα.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ηχητική κάλυψη, ενοικίαση καθισµάτων, έντυπο υλικό 
(προσκλήσεις – αφίσες),  κατασκευή πανό, φιλοξενία συντελεστών, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Αντάµωµα Λακκασουλιωτών στις πύλες του Άδη 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τους Συλλόγους 
Τρικάστρου και Σερζιανών, του Ανταµώµατος Λακκασουλιωτών στις Πύλες του Άδη στον Αχέροντα 
(Μύλος του Σκούρα - Γέφυρα Σεριζιανών) την Κυριακή στις 4 Αυγούστου 2013. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει παραδοσιακούς χορούς από τα τοπικά χορευτικά τµήµατα ενώ η εκδήλωση θα συνεχιστεί 
µε δηµοτική παραδοσιακή µουσική. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 
84/Α)  Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών 
φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Τα οφέλη από τη συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 

o συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε 
γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  

o ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας.  
o τονώνει τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας. 
o συµβάλλει στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 

Εξάλλου σε µια περίοδο αλλαγών και οικονοµικής δυσπραγίας που υπάρχει κίνδυνος να σπάσει ένα 
δίκτυο αλληλεγγύης και εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών, εκδηλώσεις σαν και αυτή συµβάλλουν στο 
να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Παρουσίαση του έργου του πρεβεζάνου ποιητή Μ. Λογοθέτη  

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε την Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας και πολιτιστικούς φορείς του Θεσπρωτικού, 
βραδιάς παρουσίασης της ποιητικής συλλογής του πρεβεζάνου ιατρού και ποιητή Μ. Λογοθέτη, η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί στις  7 Αυγούστου 2013 στο Θεσπρωτικό (τόπος καταγωγής του ποιητή) και στις 8  
Αυγούστου 2013 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Παναγία των Ξένων. Θα παρουσιαστεί το 
βιογραφικό του Μ. Λογοθέτη και θα γίνει αισθητική αναφορά στο έργο του από τον πρόεδρο της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και µια περιδιάβαση στα ποιήµατα από τον κ. Παπαδηµητρίου µέλος 
της ΕΕΛ και την φιλόλογο – ιστορικό κα Σουρβίνου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν απαγγελίες των 
ποιηµάτων.   

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) 
, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, και συγκεκριµένα παρ.15 «Η κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους 
νέους». 

Σε έναν πολιτισµό όπου κυρίως κυριαρχεί η εικόνα και η διαρκής ροή κενού λόγου, η ποίηση έχει 
εξέχουσα σηµασία. Όταν η γλώσσα φθείρεται, µοναδική µας καταφυγή είναι η ποίηση. Τη 
συναισθηµατική διάλυση την εκφράζει απόλυτα η ποίηση, όπως εκφράζει και τη πνευµατική 
συγκρότηση. Η ποίηση ως στοιχείο της αναγνωστικής µας καθηµερινότητας µπορεί να έχει εξοβελιστεί, 
η ποίηση ως δηµιουργική σκέψη και πράξη µπορεί να έχει συρρικνωθεί, η Ποίηση όµως είναι πάντα εκεί 
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έξω, διαγράφει τους κύκλους της και υπάρχει, κραταιά ως αιωνιότητα… Με αυτές τις σκέψεις η Π.Ε 
Πρέβεζας στηρίζει τη συγκεκριµένη εκδήλωση θεωρώντας ότι συµβάλλει στην ηθική, πνευµατική και 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς (ο Μ. 
Λογοθέτης είναι ντόπιος) και τη διάδοση της στο ευρύ κοινό.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 670,00 για προσκλήσεις, ενοικίαση καθισµάτων, ηχητική κάλυψη 
και φωτισµό εκδήλωσης και φιλοξενία 4 ατόµων για δύο βράδια, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Συνάντηση χορευτικών στον Γυµνότοπο  

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Πάτερ Κοσµάς» Γυµνοτόπου, συνάντησης χορευτικών συγκροτηµάτων στις 9 και 10 
Αυγούστου 2013, µε τη συµµετοχή χορευτικών σχηµάτων από τη Λευκάδα, τις Σέρρες, το Νοµό 
Ιωαννίνων, τον Κερασώνα Πρέβεζας, καθώς και το χορευτικό του Γυµνοτόπου. Στις 10 Αυγούστου θα 
γίνει δηµοτική βραδιά µε ζωντανή ορχήστρα. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και συγκεκριµένα το άρθρο 186 του Ν. 352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) 
, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η, παρ. 11,13,15.  Ο δηµοτικός χορός και η δηµοτική µουσική είναι βαθιά 
ριζωµένα στην ψυχή του ελληνικού λαού. Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής µουσικής και χορού 
συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς 
ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου 
και της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που 
αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. Η προβολή τους συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής 
µας κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτά (ευρείας 
απήχησης). Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους επισκέπτες που θα 
βρίσκονται εκεί. Η προβολή του γεγονότος και η γνωστοποίηση του στο κοινό θα γίνει µε ευθύνη του 
Συλλόγου ο οποίος θα αναλάβει και τη διαµόρφωση του χώρου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, αµοιβή µουσικών 
και ηχητική κάλυψη, 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 δαπάνης για την προµήθεια και διάθεση των πρακτικών του Επιστηµονικού 
Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στη 
διοργάνωση του οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, µε ανάκληση της σχετικής αριθµ. 
14/467/30-04-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: Α) η 
συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του Επιστηµονικού Συµποσίου 
µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», στις 28 και 29 Ιουλίου 
2012, και το οποίο διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού σε 
συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας και Β) η συνολική δαπάνη για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την έκδοση των πρακτικών του συµποσίου. 

7. Την αριθµ. 14/467/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
συνολική δαπάνη ποσού € 2.492,10 για την προµήθεια των πρακτικών του Επιστηµονικού 
Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», που 
πραγµατοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2012 από τον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο 
Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου, και στη διοργάνωση 
του οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 128 - 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1184/19-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70994/2656/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« … Α. Παρακαλούµε να ανακαλέσετε την αρ. 14/467/30-4-2013 απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα «Έγκριση προµήθειας και διάθεσης των πρακτικών του Επιστηµονικού 
Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές» γιατί η 
δέσµευση πίστωσης για τη συγκεκριµένη δαπάνη εκδόθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της 
συγκεκριµένης απόφασης και όχι σε χρόνο προγενέστερο όπως επιβάλλει ο νόµος. Ως εκ τούτου 
επιβάλλεται η ανάκληση της απόφασης και η εκ νέου έγκριση προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
νοµιµότητα και να διασφαλιστεί η εξόφληση της δαπάνης.    

Β. Στις 28 και 29 Ιουλίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Θεσπρωτικού,  
πραγµατοποιήθηκε Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και 
αρχαιολογικές καταγραφές». Το συµπόσιο διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός 
Σύλλογος Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου και τελούσε 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας.  
Οι εισηγήσεις ήταν χωρισµένες σε δύο χρονικές περιόδους : την αρχαιότητα και τους µεσαιωνικούς 
– νεώτερους χρόνους. Στην πρώτη περίοδο παρουσιάστηκαν ιστορικά µνηµεία όπως ο 
Κοκκινόπηλος, οι αρχαίες Βατίες και το ρωµαϊκό υδραγωγείο. Για τους µεσαιωνικούς και 
νεώτερους χρόνους έγιναν εισηγήσεις σε θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό, τις τέχνες και τα 
έθιµα της περιοχής, την αρχιτεκτονική, την αγροτική οικονοµία.  
Το συµπόσιο υπήρξε πολύ σηµαντικό για την περιοχή της Λάκκας γιατί κατέγραψε πολλές στιγµές 
της ιστορίας της σε διάφορους τοµείς. Πρόθεση δε της επιστηµονικής και οργανωτικής επιτροπής 
ήταν η έκδοση των πρακτικών του συµποσίου γεγονός που θα αποτελούσε παρακαταθήκη για τις 
νεότερες γενιές του τόπου. Με την 20/833/17-7-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου είχε αποφασιστεί  η έκδοση των πρακτικών του συµποσίου, µια απόφαση 
που δεν υλοποιήθηκε καθώς τα πρακτικά δεν ήταν έτοιµα µέσα στο 2012.  
Με δεδοµένο ότι ολοκληρώθηκε η έκδοση των πρακτικών παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
προµήθεια  90 τόµων µε σκοπό να διατεθούν δωρεάν στα σχολεία του Νοµού Πρέβεζας (76) και σε 
βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής.  
Η συγκεκριµένη δράση που εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  
από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και στο πολιτιστικό πρόγραµµα της Π.Ε Πρέβεζας, 
λαµβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου 
(άρθρο 186 του Ν. 352/2010 ΦΕΚ 84/Α), αποτελεί δραστηριότητα υπερτοπικής σηµασίας µε 
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. 
(Άρθρο 186, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο Η του Ν. 352/2010). Το συγκεκριµένο έργο µπορεί να 
λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκπόνηση προγραµµάτων πολιτιστικών θεµάτων στα σχολεία 
καθώς και βοήθηµα για το µάθηµα της ιστορίας. Είναι µια πηγή πληροφοριών για τους µαθητές 
που µπορεί να τους συνοδέψει σε επισκέψεις στους χώρους πολιτισµού του Νοµού Πρέβεζας. Η 
διάθεση του σε βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτό το σηµαντικό υλικό σε σπουδαστές από όλη την Ελλάδα, ιστορικούς καθώς και στο ευρύ 
κοινό που επιθυµεί να πληροφορηθεί για την πολιτιστική κληρονοµία του τόπου.     
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 26 ευρώ + 6,5 ΦΠΑ ανά τόµο και συνολικά στα 2.492,10 ευρώ 
µε δικαιούχο τις εκδόσεις Σπύρου Βασιλείου και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030.  
Παρακαλούµε για την έγκριση της παραπάνω πολιτιστικής δραστηριότητας και την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της εν λόγω  δαπάνης...». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  και 
Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις – τοποθετήσεις τους που είχαν καταθέσει 
σε παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά και στη σχετική µε το θέµα, αριθµ. 
14/467/30-04-2013 απόφαση, που αφορούν στην επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει 
σχετικών αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/906/24-07-2013) 
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Α.  Ανακαλεί την αριθµ. 14/467/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση 
δαπάνης για την προµήθεια των πρακτικών του Επιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – 
νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», που πραγµατοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2012 
από τον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και 
καθηγητές πανεπιστηµίου, και στη διοργάνωση του οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της 
αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,  
επειδή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 1184/19-07-2013 εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 8), η δέσµευση πίστωσης για τη 
συγκεκριµένη δαπάνη εκδόθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της συγκεκριµένης απόφασης και όχι σε 
χρόνο προγενέστερο όπως επιβάλλει ο νόµος και 

Β.   Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.492,10 για την προµήθεια των πρακτικών του Επιστηµονικού 
Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», που 
πραγµατοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2012 από τον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο 
Θεσπρωτικού σε συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου, και στη διοργάνωση του 
οποίου συµµετείχε η Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθµ. 20/833/17-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  

Η ανωτέρω δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, ΣΑΕΠ 030 και 
αφορά στην προµήθεια από τις εκδόσεις Σπύρου Βασιλείου, 90 τόµων πρακτικών του Συµποσίου (µε 
δαπάνη 26 ευρώ + 6,5 ΦΠΑ ανά τόµο) µε σκοπό να διατεθούν δωρεάν στα σχολεία του Νοµού 
Πρέβεζας και σε βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της περιοχής. 

Η συγκεκριµένη δράση που εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών όπως αυτές ορίζονται  από 
τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και στο πολιτιστικό πρόγραµµα της Π.Ε Πρέβεζας, λαµβάνει 
υπόψη την ανάγκη προστασίας της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου (άρθρο 186 
του Ν. 352/2010 ΦΕΚ 84/Α), αποτελεί δραστηριότητα υπερτοπικής σηµασίας µε σκοπό τη διατήρηση 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. (Άρθρο 186, Κεφάλαιο Ε, εδάφιο 
Η του Ν. 352/2010). Το συγκεκριµένο έργο µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκπόνηση 
προγραµµάτων πολιτιστικών θεµάτων στα σχολεία καθώς και βοήθηµα για το µάθηµα της ιστορίας. 
Είναι µια πηγή πληροφοριών για τους µαθητές που µπορεί να τους συνοδέψει σε επισκέψεις στους 
χώρους πολιτισµού του Νοµού Πρέβεζας. Η διάθεση του σε βιβλιοθήκες συλλόγων και ιδρυµάτων της 
περιοχής δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το σηµαντικό υλικό σε σπουδαστές από όλη την 
Ελλάδα, ιστορικούς καθώς και στο ευρύ κοινό που επιθυµεί να πληροφορηθεί για την πολιτιστική 
κληρονοµία του τόπου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 16.250,00 € µε ΦΠΑ.        

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 7/33/30-05-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  έγκρισης 
αποδοχής ένταξης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» και αποδοχής της σχετικής πίστωσης που 
αναλογεί στην Π.Ε. Πρέβεζας για ενέργειες δηµοσιότητας και δικτύωσης και καθορισµός τρόπου 
υλοποίησης αυτής. 

7. Τις αριθµ. 17/664/11-06-2013 και 18/746/21-06-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, η διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και οι όροι αυτής, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», 
και τα αποτελέσµατα της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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8. Την αριθµ. 20/866/15-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία µαταιώθηκε η 
διαδικασία και τα αποτελέσµατα της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επειδή, 
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67658/521/11-07-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Πρέβεζας, η δέσµευση πίστωσης για το συγκεκριµένο έργο εκδόθηκε σε χρόνο 
µεταγενέστερο των ως άνω αποφάσεων και όχι σε χρόνο προγενέστερο όπως επιβάλλει ο νόµος. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70857/561/22-07-2013 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: «…. Η Π.Ε. Πρέβεζας για την πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ» (απόφαση: 7/33/30-5-2013 
Περιφερειακού Συµβουλίου) προτίθεται να υλοποιήσει δράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης 
για την προσέλκυση των οµάδων στόχου και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου καθώς και δράσεις 
δικτύωσης ωφελουµένων µε επιχειρήσεις. Παρακαλούµε να εγκρίνετε τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις δηµοσιότητας και δικτύωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της 
πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
/ Προσαρµό-ΖΩ» συνολικού προϋπολογισµού 16.250,00 ευρώ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/907/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, για δράσεις δηµοσιότητας για τις ανάγκες 
υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισµού 16.250,00 € µε ΦΠΑ, από τον ∆ικαιούχο/Α.Σ «Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη (Α.Σ) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας / Προσαρµό-ΖΩ». 

Εγκρίνει τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης 
την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου που θα υλοποιήσει δράσεις δηµοσιότητας και δικτύωσης 
της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», προϋπολογισµού 16.250,00 
€ 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. 
70857/561/22-07-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, και για τις 
δράσεις που αφορούν: 1) ∆ηµοσιότητα: α) Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ, β) Καταχωρήσεις σε 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ, γ) ∆ιοργάνωση ηµερίδων και δ) Ηλεκτρονικές εκδόσεις cd και 2) ∆ικτύωση: α) 
Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ, β) Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, γ) ∆ηµοσιογράφος ή 
Επικοινωνιολόγος για την επικοινωνία µε τα ΜΜΕ και δ) Συµµετοχή εισηγητών - οµιλητών στα 
διεξαγόµενα fora δικτύωσης 

� 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης στο 
Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.       

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 71255/2977/22-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: 
Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68958/6695/22-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
71344/2704/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 
…Α̟αιτείται η συντήρηση και α̟οκατάσταση βλαβών στο δίκτυο φωτεινής σηµατοδότησης 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Η̟είρου (δηλαδή συντήρηση σε φωτεινούς σηµατοδότες, καλώδια, 
ηλεκτρικούς ̟ίνακες ̟αροχής ρεύµατος, ρυθµιστές κυκλοφορίας κ.α.), οι ο̟οίες βλάβες 
̟ροέρχονται τόσο α̟ό δυναµικά αίτια (ατυχήµατα, κακές καιρικές συνθήκες, βανδαλισµοί), όσο 
α̟ό µη δυναµικά (τακτικές συντηρήσεις-έλεγχος συσκευών, αντικατάσταση λαµ̟τήρων). Η 
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συντήρηση αυτή θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεση λόγω της µεγάλης σηµασίας των δικτύων φωτεινής 
σηµατοδότησης στην αύξηση της ασφάλειας κίνησης των οχηµάτων στο Εθνικό ∆ίκτυο και την 
α̟οτρο̟ή τροχαίων ατυχηµάτων. Με την ̟αρούσα εισήγηση ̟ροτείνουµε την ανάθεση του 
̟αρα̟άνω έργου συντήρησης σαν ̟αροχή υ̟ηρεσιών στον κ. ∆ηµήτριο Τέλη, µηχανολόγο 
µηχανικό ΤΕ. Το έργο αφορά σε έκτακτη και τακτική συντήρηση των δικτύων φωτεινής 
σηµατοδότησης αρµοδιότητας Περιφέρειας Η̟είρου. Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι 
̟εντάµηνη (µέχρι 31-12-2013), και θα ισχύσει α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης...». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται και η σχετική µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνική  περιγραφή εργασίας-προδιαγραφές, 
προϋπολογισµός) του έργου συντήρησης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/908/24-07-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ∆ηµήτριο Τέλη, µηχανολόγο µηχανικό ΤΕ, της παροχής υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο φωτεινής σηµατοδότησης του εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού ποσού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, επειδή απαιτείται η συντήρηση 
και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο φωτεινής σηµατοδότησης αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
(δηλαδή συντήρηση σε φωτεινούς σηµατοδότες, καλώδια, ηλεκτρικούς πίνακες παροχής ρεύµατος, 
ρυθµιστές κυκλοφορίας κ.α.), οι οποίες βλάβες προέρχονται τόσο από δυναµικά αίτια (ατυχήµατα, 
κακές καιρικές συνθήκες, βανδαλισµοί), όσο από µη δυναµικά (τακτικές συντηρήσεις-έλεγχος 
συσκευών, αντικατάσταση λαµπτήρων) η δε συντήρηση αυτή θα πρέπει να είναι άµεση λόγω της 
µεγάλης σηµασίας των φωτεινών σηµατοδοτήσεων στην αύξηση της ασφάλειας κίνησης των οχηµάτων 
στο Εθνικό ∆ίκτυο, και στην αποτροπή τροχαίων ατυχηµάτων και 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την παροχή υπηρεσιών για την 
έκτακτη και τακτική συντήρηση των δικτύων φωτεινής σηµατοδότησης αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου, ποσού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, που αποτελεί εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο και απαιτεί 
έµπειρο συντηρητή –όπως είναι ο ανωτέρω εργολήπτης, µε διάρκεια συντήρησης, από την υπογραφή 
της σύµβασης, µέχρι την 31-12-2013, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013», µε πίστωση € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ 
Περιφέρειας Ηπείρου».  
 

� 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 στην εκτέλεση του έργου, 
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, 
καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, στη µνήµη των 152 εκτελεσθέντων της 
Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας Ιωαννίνων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71265/554/22-0-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71309/2702/22-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης 
πολιτιστικού χαρακτήρα και µνηµόσυνου στη µνήµη των 152 εκτελεσθέντων της 
Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2013, από τους: Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαρτυρικής 
Μουσιωτίτσας «Η κοιλάδα του Λούρου» και το Σύλλογο Νέων Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας. 
Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844). 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/909/24-07-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων 
εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα και µνηµόσυνου στη µνήµη των 152 εκτελεσθέντων 
της Μαρτυρικής Μουσιωτίτσας από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2013, από τους: Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μαρτυρικής 
Μουσιωτίτσας «Η κοιλάδα του Λούρου» και το Σύλλογο Νέων Μαρτυρικής 
Μουσιωτίτσας. 

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στο πλαίσιο αυτής οι παρευρίσκοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφάνων, να παρακολουθήσουν  οµιλίες, θεατρικές παραστάσεις και να γνωρίσουν 
πλούσιο υλικό σχετικά µε το Ολοκαύτωµα της 25ης Ιουλίου 1943. 
Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την διατήρηση της ιστορικής µας παράδοσης, καθώς και τη διάσωση 
και ανάδειξη των ηθών και εθίµων της περιοχής µας. Στέκεται αρωγός στις 
πρωτοβουλίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της 
περιοχής που διατηρούν ζωντανή την ηπειρωτική παράδοση και συµβάλλουν στην 
ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Π.Ε. Ιωαννίνων, αποδίδοντας 
συγχρόνως και φόρο τιµής στους πεσόντες του Έπους του ΄40, καθώς σήµερα είναι 
επιτακτικότερη από ποτέ, η ανάγκη υπενθύµισης του χρέους της Γερµανίας προς την 
Ελλάδα.  
Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές 
ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 
186 του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε 
προγράµµατα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της  περιφέρειας και των δήµων και η 
κοινή οργάνωση µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισµός, 
η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων και 
περιλαµβάνουν ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης, εκτυπώσεις, 
κλπ., σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2013, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844).  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 70951/2243/22-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70997/2657/22-07-
2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, που θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 0845), σύµφωνα και µε τα 
συνηµµένα στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 964/22-07-2013 και 994/22-07-2013 έγγραφα της 
∆/νσης Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

Α: « ….. Παρακαλούµε για την έγκριση των παρακάτω δράσεων που συµβάλλουν στην πολιτιστική 
και τουριστική προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας. 
1) Έγκριση δαπάνης 900€ για πολιτιστική εκδήλωση, παραδοσιακό πανηγύρι µε την αναβίωση 

παλιών εθίµων στην Αγία Μαρίνα Ηγουµενίτσας στις 17-07-2013. Η δαπάνη αφορά ηχητική και 
µουσική κάλυψη. 
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2) Έγκριση δαπάνης 1000€ για πολιτιστικές εκδηλώσεις, φιλοξενία θεατρικών οµάδων ήτοι 
θεατρική οµάδα Παραµυθιάς 5 Αυγούστου 2013, θεατρική οµάδα «Περίπλους» 1η Αυγούστου 
2013 και θεατρική οµάδα Φιλιατών 7 Αυγούστου 2013. Η δαπάνη αφορά ηχητική κάλυψη των 
παραστάσεων. 

3) Έγκριση δαπάνης 1000€ για πολιτιστική εκδήλωση χορευτικό αντάµωµα στην Πλαταριά 
Θεσπρωτίας στις 25 & 26 Ιουλίου 2013. Η δαπάνη αφορά φιλοξενία συγκροτηµάτων από 
Σέρρες, Κατερίνη και Ιωάννινα. 

4) Έγκριση δαπάνης 1000€ για την έκδοση βιβλίου πολιτιστικού και ιστορικού περιχοµένου της 
περιοχής Φιλιατών που εκδίδει ο πατριώτης µας Μέµος Βύρωνας και θα παρουσιάσει στις 
αρχές Αυγούστου 2013. Η δαπάνη αφορά έξοδα έκδοσης-εκτύπωσης. ….». 

Β: « …..Παρακαλούµε για την έγκριση δαπάνης ποσού 1,000.00€ ευρώ για πολιτιστική εκδήλωση 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας στις 19-07-2013 που συµβάλλει 
στην πολιτιστική και τουριστική προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας. Η δαπάνη αφορά γεύµα των 
χορευτικών συγκροτηµάτων (200 άτοµα) ….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή τους σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών 
αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών.  

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 21/910/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη διοργάνωση των κάτωθι 
πολιτιστικών δράσεων, που συµβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική προβολή του νοµού, 
καθώς και τις σχετικές δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής, οι οποίες θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0845), ως εξής: 

1. πολιτιστική εκδήλωση, παραδοσιακό πανηγύρι µε την αναβίωση παλιών εθίµων στην Αγία 
Μαρίνα Ηγουµενίτσας στις 17-07-2013, µε δαπάνη 900,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά σε ηχητική 
και µουσική κάλυψη, 

2. πολιτιστικές εκδηλώσεις στους Φιλιάτες  Θεσπρωτίας, µε φιλοξενία θεατρικών οµάδων, ήτοι: 
θεατρική οµάδα Παραµυθιάς, στις  5 Αυγούστου 2013, θεατρική οµάδα «Περίπλους», την 1η 
Αυγούστου 2013 και θεατρική οµάδα Φιλιατών, στις 7 Αυγούστου 2013, µε δαπάνη 1.000,00 € 
µε ΦΠΑ, που αφορά στην  ηχητική κάλυψη των παραστάσεων, 

3. πολιτιστική εκδήλωση, χορευτικό αντάµωµα στην Πλαταριά Θεσπρωτίας στις 25 & 26 Ιουλίου 
2013, µε δαπάνη 1.000,00 € µε ΦΠΑ που αφορά στη φιλοξενία συγκροτηµάτων από Σέρρες, 
Κατερίνη και Ιωάννινα, 

4. έκδοση βιβλίου πολιτιστικού και ιστορικού περιεχοµένου της περιοχής Φιλιατών που εκδίδει ο 
συµπατριώτης Μέµος Βύρωνας, και θα παρουσιάσει στις αρχές Αυγούστου 2013, µε δαπάνη 
1.000,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά σε έξοδα έκδοσης-εκτύπωσης και  

5. πολιτιστική εκδήλωση, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας στις 19-
07-2013, µε δαπάνη 1.000,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά σε γεύµα των χορευτικών 
συγκροτηµάτων (200 άτοµα). 

..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ 
Ε.Ε.”», µέχρι την 31-08-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 712971/7030/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 71819/2761/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….. Ο ανάδοχος στην από 02-04-2013 αίτηση παράτασής του 
αναφέρει τους εξής λόγους: «Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα οι κύριες 
κατασκευαστικές εργασίες θα έπρεπε να έχουν αρχίσει από τις 15/11/2012.Οι 
βροχοπτώσεις όµως οι οποίες είχαν αρχίσει αρκετά νωρίτερα , δεν επέτρεψαν την έναρξη 
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τους. Οι διαρκείς έκτοτε βροχοπτώσεις µε µικρά µόνο διαστήµατα, το πολύ δύο (2) 
ηµερών, δεν επέτρεψαν την εκτέλεση βασικού κατασκευαστικού αντικειµένου, εντός του 
χώρου και επί των αποθέσεων στους ΧΑ∆Α. Επιχειρήσαµε την έναρξη εργασιών αλλά 
λόγω του κορεσµού των χώρων από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, το έδαφος (απορριµµατικό 
ανάγλυφο-περιβάλλων χώρος) σ' όλες τις περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα ασταθές και 
επικίνδυνο, εγκυµονώντας κινδύνους για την ασφάλεια εργαζοµένων και µηχανηµάτων. 
Γιά την δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας εντός των ΧΑ∆Α απαιτείται 
διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών µε καλό καιρό αίθριο χωρίς ούτε µια µέρα 
βροχόπτωσης, πράγµα το οποίο δεν συνέβη σ' όλο αυτό το χρονικό διάστηµα». Με βάση 
τα ανωτέρω ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 24-09-2013.  
2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι 
σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα οι εργασίες εκτελούνται χειµερινούς µήνες µε 
αποτέλεσµα λόγω της συχνής βροχόπτωσης να καθυστερούν. Εποµένως κρίνει εύλογο το 
αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσµίας περαίωσης 
του έργου τουλάχιστον µέχρι 31-08-2013 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως. 3. 
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡΑΑ Σύµφωνα µε αρ. πρ. 
71291/7030/22-7-13 ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης, για την Τροποποίηση Σύµβασης του 
Υποέργου [3] : ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.∆.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ¨ Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω 
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουµε την χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 31-08-2013 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 21/911/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.”», 
µέχρι την 31-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
71291/7030/22-07-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, µε το 
οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω 
έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – 
Κηπίνα», αναδόχου εταιρείας «R.V.R.Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι 
την 31-10-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 71268/7026//23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 71646/2743/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 22-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, και τους 
λόγους που επικαλείται, ήτοι Αποπεράτωση εργασιών, ΑΠΕ- επιµετρήσεις, ζητά την 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-10-2013, για ολοκλήρωση των 
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εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας του 
έργου του θέµατος µέχρι την 31-10-2013 µε δικαίωµα αναθεωρήσεως. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 21/912/24-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα – Χριστοί – Κηπίνα», 
αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε. Τεχνική Εταιρεία», µέχρι την 31-10-2013, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο, έχει ήδη δοθεί και άλλη παράταση, µε την αριθµ. 13/393/19-04-2013 
απόφαση 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 17/628/11-06-2013 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. 
54659/5223/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 54087/5151/06-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.   
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8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 71568/7050/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
71638/2741/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε 
συνηµµένα το από 16-07-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο: «…. Η επιτροπή  ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 
ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας  ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο  αν το πρόσωπο που κατέθεσε 
την προσφορά της επιχείρησης έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της διακήρυξης, 
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 της διακήρυξης της δηµοπρασίας, 
µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24. Στη 
συνέχεια  ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους το παραδεκτό της οικονοµικής του 
προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)  για 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  και ελέγχθηκε σύµφωνα µε  το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)  η ορθότητα 
συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη   αναγραφή  
του ποσοστού έκπτωσης.  Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 12:00 της ίδιας ηµέρας η Επιτροπή  
ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αποφάνθηκε ότι και οι έξι (6) διαγωνιζόµενοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι οικονοµικές προσφορές τους είναι παραδεκτές και 
ανακηρύσσει  προσωρινή µειοδότρια προσφορά την προσφορά της 1ης κατά σειρά µειοδοσίας 
εργοληπτικής επιχείρησης του παραπάνω πίνακα, «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» µε ποσοστό 
έκπτωσης 39%. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής  γνωστοποιεί  το παραπάνω αποτέλεσµα 
µε προφορική και γραπτή ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 
∆ΤΕΠΕΙ Περ. Ηπείρου και συντάχθηκε σχετική πράξη. Για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται 
προθεσµία (5) ηµερολογιακών ηµερών µε έναρξη την 17/7/2013 και ώρα 07:00 και λήξη την 
22/7/2013 και ώρα 15:00 (λόγω αργίας επόµενη εργάσιµη ηµέρα)..» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/913/24-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
οδού Μηλιάς – Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισµού», προϋπολογισµού € 
40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 19.837,62 χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 39% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΗΛΙΩΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 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 (39%) 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου 
αναδασµού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 42738/1891/09-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασµού 
Λιθίνου», προϋπολογισµού 45.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71087/7007/22-07-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71631/2739/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 42790/4021/27-06-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/914/24-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων χώρου αναδασµού 
Λιθίνου», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 71087/7007/22-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 42790/4021/27-06-2013 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό 
Ανηλίου έως θέση “Όµορφη Ράχη”», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 46365/1996/20-05-2013 (σε Ορθή Επανάληψη την 22-07-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2008ΕΠ03000007 «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως 
θέση «Όµορφη Ράχη»», προϋπολογισµού 300.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71084/7005/22-07-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71738/2758/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 46430/4350/22-07-2013 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/915/24-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου 
έως θέση “Όµορφη Ράχη”», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 71084/7005/22-07-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 46430/4350/22-
07-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 6ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής 
Λιθίνου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 54895/2334/10-06-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», 
προϋπολογισµού 15.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71086/7006/22-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71632/2740/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται 
ότι µε την αρ. 55130/5265/27-06-2013 απόφαση ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και της 
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αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη 
διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που 
επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των 
προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο 
διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη 
«∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/916/24-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λιθίνου», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001,  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 71086/7006/22-07-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρ. 55130/5265/27-06-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, 
και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις 
ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 7ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδροµάστευσης 
περιοχής αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 8.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 32956/1562/09-04-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23-07-2013) 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 υδροµάστευσης 
περιοχής αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού 8.000 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71648/7057/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71741/2759/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται 
ότι µε την αρ. 33065/3122/01-07-2013 απόφαση ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση και έγκριση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) και της 
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αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη 
διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που 
επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των 
προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο 
διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη 
«∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/917/24-07-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδροµάστευσης περιοχής 
αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 8.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001,  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού, για την κατασκευή του ανωτέρω έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 71648/7057/23-07-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας (ανωτέρω υπό στ. 7) και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία 
εγκρίθηκε µε την αρ. 33065/3122/01-07-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.   

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, 
και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις 
ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 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 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 8ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης ορεινού 
οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/717/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π., µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 1477/14-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1468/13-06-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 

ΑΔΑ: ΒΛΩΒ7Λ9-Ι3Β



 
- 153 - 

εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1979/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71680/2747/23-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 23-07-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 16-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 73.602,08 €, µε απρόβλεπτα 84.642,39 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 106.000,00  € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/918/24-07-2013) 

− Την έγκριση του από 23-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 16-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 
200.000,00 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.», που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα επτά επί τοις 
εκατό (47,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
73.602,08 €, µε απρόβλεπτα 84.642,39 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
106.000,00  € και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (47,00%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 23-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 9ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και 
χειµάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/715/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π., µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 1453/12-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1446/12-06-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
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εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1980/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71683/2749/23-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 23-07-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 16-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση εξήντα έξι 
επί τοις εκατό (66,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
24.036,76 €, µε απρόβλεπτα 27.642,28 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
34.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι, µε δεδοµένη την πολύ µεγάλη έκπτωση που 
επιτεύχθηκε στο διαγωνισµό, πρέπει να επισηµανθεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες να είναι 
ιδιαιτέρως προσεκτικές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και της επίβλεψής του.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/919/24-07-2013) 

− Την έγκριση του από 23-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 16-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση τάφρων και χειµάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση εξήντα έξι επί τοις εκατό (66,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24.036,76 € µε 
απρόβλεπτα 27.642,28 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 34.000,00 € και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (62,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 23-07-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί 
του ρέµατος Ρετσιανών», προϋπολογισµού € 1.080.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1978/23-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71679/2746/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο του θέµατος, εντάχθηκε στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» µε την Αριθ. Πρωτ. 208/23.01.2012 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου ∆υτικής 
Μακεδονίας. Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του 
παραπάνω έργου προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 1.080.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα 
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τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 786/27-05-2013  
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του, βάσει και της Αρ. Πρωτ. 883/17.03.2013 προέγκρισης 
δηµοπράτησης της Ενδιάµεσης ∆Α Περιφέρειας Ηπείρου.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/920/24-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέµατος Ρετσιανών», 
προϋπολογισµού € 1.080.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 1978/23-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 786/27-05-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και βάσει της αριθµ. πρωτ. 883/17-03-2013 προέγκρισης δηµοπράτησης της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 11ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση οδοφωτισµού επαρχιακού οδικού 
δικτύου», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1983/23-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71796/2760/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 12.000,00 € για το έργο 
«Συντήρηση οδοφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου». Από την ∆ΤΕΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) 9.613,67 € και συνολικής 
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δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 12.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1954/22-07-2013  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου 
και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/921/24-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Συντήρηση οδοφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα) € 9.613,67 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 12.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
1983/23-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η 
οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε 
την αριθµ. πρωτ. 1954/22-07-2013  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 12ο 

Έγκριση του από 17-07-2013 Πρακτικού και του από 22-07-2013 Πρακτικού αξιολόγησης της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, και 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. 18/714/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται 
από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο 
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού 
Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1262/24-05-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
συντάχθηκε από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1982/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
71732/2757/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει 
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συνηµµένα, το από 17.07.2013 Πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
(Ε∆) του θέµατος και το από 22.07.2013 πρακτικό αξιολόγησης και εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος στον προµηθευτή «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ» σύµφωνα µε τις προσφερόµενες 
τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο χωρίς ΦΠΑ για τα υλικά: α)ΠΛΕΓΜΑ «ESAFORT» 
8,3x8,3x0,85mmx25m2/roll, β)ΠΛΕΓΜΑ «ESAFORT» 12.7x12.7x1.60mmx36m2/roll. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/922/31-07-2012) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει το από 17-07-2013 Πρακτικό και το από 22-07-2013 Πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια πλέγµατος 
για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού Ανέζας», προϋπολογισµού € 
12.000,00 µε ΦΠΑ, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία:  

Ι)  από 17-07-2013 Πρακτικό: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και αφού ήλεγξε  τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, και τα βρήκε πλήρη, 
την έκρινε αποδεκτή, και προχώρησε στην αποσφράγιση και έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς, από 
τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του διαγωνιζοµένου συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο Α του κεφαλαίου Γ’ “Τεχνικές προδιαγραφές” της διακήρυξης.  

ΙΙ) από 22-07-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη: α) το 
από 17.07.2013 Πρακτικό διαγωνισµού β) το γεγονός ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και γ) τις προσφερόµενες τιµές σε σχέση µε τις τιµές που 
προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς, έκρινε ότι οι τιµές που προσέφερε ο διαγωνιζόµενος 
«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ» είναι συµφέρουσες για το ∆ηµόσιο. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. 
Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού 
Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Ανέζας», προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα στην 
παρούσα απόφαση, από 17-07-2013 και από 22-07-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτά ως ανωτέρω, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 11.933,46 µε ΦΠΑ (πλέγµα «ESAFORT» 
8,3x8,3x0,85mmx25m2/roll, µε τιµή 13,50 χωρίς ΦΠΑ ανά m2 και πλέγµα «ESAFORT» 
12.7x12.7x1.60mmx36m2/roll µε τιµή 23,20 χωρίς ΦΠΑ ανά m2), η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της ήταν σύµφωνες µε 
τις απαιτήσεις που έθετε η σχετική διακήρυξη, ενώ η οικονοµική της προσφορά δεν υπερβαίνει το όριο 
της διακήρυξης (12.00,00 €) και είναι συµφέρουσα για το ∆ηµόσιο σε σχέση µε τις τιµές που 
προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, 
αλιευτικού Συνεταιρισµού Ανέζας», που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% 
βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. 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 ΑΡΤΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Μ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Ο Υ  

∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε ∆ )  

Για την ανάδειξη µειοδότη του διαγωνισµού για την: “Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες 

του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού Ανέζας” µέχρι του ποσού των 

12.000,00 €. 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας σήµερα στις 17.07.2013 ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 11,00 πµ οι παρακάτω: 

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικός ∆οµικών Έργων της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης ΤΕ Μηχανικός της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος 

3. Απόστολος Γιαννακούλης, Εργοδηγός της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος 

µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, όπως κληρωθήκαµε σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. 1837/ 

10.07.2013 πρακτικό κλήρωσης της ∆ΤΕΠΕ Άρτας, µετά την αρ. 1/10/11.01.2013 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαµε σε δηµόσια συνεδρίαση για την 

διεξαγωγή δηµοπρασίας για την κατασκευή του παραπάνω έργου. 

.Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να παραδώσουν το φάκελο προσφοράς µε τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής. 

Υποβλήθηκαν και παραδόθηκαν στην Ε.∆  οι κυρίως φάκελοι προσφοράς του παρακάτω 

µοναδικού προµηθευτή:  

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ @ ΣΙΑ ΟΕ 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε την νόµιµη κατάθεση της προσφοράς, προέβη στο 

άνοιγµα του σφραγισµένου κυρίως φακέλου της προσφοράς και του υποφακέλου µε 

την ένδειξη πιστοποιητικά συµµετοχής που περιείχε: 

1. Εγγύηση συµµετοχής 485,10 €. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 

3. Φορολογική ενηµερότητα. 

4. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 6 του άρθρου 6 της διακήρυξης. 

6. Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου. 
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7. λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διακήρυξη.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αριθµήθηκαν µε την σειρά προσέλευσης και 

µονογραφήθηκαν από όλα τα µέλη της επιτροπής. 

Αφού δεν παρουσιάστηκε κανένας άλλος προµηθευτής και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της επιτροπής 

κήρυξε λήξασα την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν η επιτροπή ήλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον 

προµηθευτή και αφού τα βρήκε πλήρη ανακοίνωσε στον διαγωνιζόµενο ότι γίνεται 

δεκτός στην δηµοπρασία. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του υποφακέλου της 

Οικονοµικής προσφοράς. 

Ο διαγωνιζόµενος προσέφερε όπως παρακάτω: 

  Τιµή ανά m2 χωρίς ΦΠΑ 

α/α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Τύπος πλέγµατος ESAFORT 

8,3χ8,3χ0,85mmχ25m2/roll 

Τύπος πλέγµατος ESAFORT 

12.7x12.7x1.60mmx36m2/roll 

1. ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ @ 

ΣΙΑ ΟΕ 
13,50 €/m2 23,20 €/m2 

Η Επιτροπή ήλεγξε και διαπίστωσε ότι η προσφορά του διαγωνιζοµένου συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α του κεφαλαίου Γ’ 

“Τεχνικές προδιαγραφές” της διακήρυξης δηµοπρασίας. 

Η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 

 Άρτα, 17.07.2013 

  

 Η Επιτροπή 

   

   

 1. Αλεξάνδρα Βέλιου 

   

   

 2. Ιωάννης Τσιρώνης 
   
   

 3. Απόστολος Γιαννακούλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

Για την προµήθεια: «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 

Τσουκαλιό, αλιευτικού Συνεταιρισµού Ανέζας» µέχρι του ποσού των 12.000,00 €. 

Σήµερα στις 22.07.2013 στην Άρτα και στα γραφεία της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας οι υπογραφόµενοι: 

1. Αλεξάνδρα Βέλιου, Μηχανικός ∆οµικών Έργων της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, πρόεδρος, 

2. Ιωάννης Τσιρώνης ΤΕ Μηχανικός της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος, 

3. Απόστολος Γιαννακούλης, Εργοδηγός της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας µέλος, 

που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού όπως κληρωθήκαµε σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. 

1837/10.07.2013 πρακτικό κλήρωσης της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µετά την αρ. 1/10/11.01.2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαµε για την αξιολόγηση 

της προσφοράς που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισµό της 17.07.2013, για την παραπάνω 

προµήθεια. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

α) το από 17.07.2013 Πρακτικό διαγωνισµού  

Β) το γεγονός ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης και  

γ) τις προσφερόµενες τιµές σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούς κρίνει ότι οι τιµές που προσέφερε ο διαγωνιζόµενος «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ @ 

ΣΙΑ ΟΕ» είναι συµφέρουσες για το ∆ηµόσιο.  

 Άρτα, 22.07.2013 

  

 Η Επιτροπή 

   

 1. Αλεξάνδρα Βέλιου 

   

   

 2. Ιωάννης Τσιρώνης 

   

   

 3. Απόστολος Γιαννακούλης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, 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 13ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
71647/2923/23-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών.     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 71647/2923/23-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 22-07-2013 για επείγουσες 
παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε δεδοµένο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον 
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απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές, προωθητήρας), που 
απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71677/2924/23-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71700/2754/23-07-2013 στον φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή για επείγουσες παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών, τα οποία εργάστηκαν από τις 22-07-2013 σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη κατάσταση. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «Παρά την διαφορετική θέση που καταθέτουµε ως παράταξη 
σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, συµφωνούµε σήµερα για 
την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέµατος και της εποχής, επειδή αφορά σε 
πρόληψη πυρκαγιών.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 21/923/24-07-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για επείγουσες παρεµβάσεις σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών στο 
επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία εργάστηκαν από 22-07-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 71647/2923/23-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό 
(περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές, προωθητήρας), που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Λάµπρου Γεώργιος ΜΕ 51152 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 

2 Λάµπρου Γεώργιος ME 112213 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 

3 Λάµπρου Γεώργιος ΜΕ 96361 Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 

� 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 14ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 24 έως 25-07-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72068/504/24-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 72243/2766/24-07-2013 στον φάκελο 9/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 24 ως 25 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση µε Γενικό ∆/ντη  ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαµπασίδη, καθώς και 
πίστωση   150 €  για την κάλυψη εξόδων (δαπάνες  µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας 
αποζηµίωσης κλπ.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/924/24-07-2013) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 24 έως 25-07-2013, η οποία είναι επιβεβληµένη, για την παρουσία του σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Γενικό ∆/ντή του  ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη δαπάνη 
ποσού € 150,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης (δαπάνες  µετακίνησης, διαµονής, 
ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. 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. 21/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 71313/2703/22-07-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 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 15ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 70137/2914/18-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης € 20.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Πρόγραµµα καταπολέµησης ψύλλων 
Περιφέρειας Ηπείρου»). 

7. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
2963/68243/15-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68298/2542/15-07-2013 στον 
φάκελο 9/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε για 
την έγκριση από µέρους σας της ανάθεσης εργασιών καταπολέµησης ψύλλων για το 
έτος 2013 σε αγροτικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Άρτας, Θεσπρωτίας  
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και Πρεβέζης όπου εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων. Εισηγούµαστε τις εν λόγω εργασίες 
και µέχρι του  ποσού  των 20.000 ευρώ για εκτέλεση του έργου καταπολέµησης 
ψύλλων σε αγροτικές περιοχές των δήµων και όπου αλλού χρειασθεί τόσο για την 
προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω 
αυτών όσο και την περιστολή του παράγοντα όχλησης.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε, 
λόγω του επείγοντος, για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, την ανάθεση των εργασιών 
για την καταπολέµηση ψύλλων στην Περιφέρεια Ηπείρου, στον ∆ηµήτριο Κοντογιάννη, 
που διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/925/24-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών καταπολέµησης ψύλλων σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων και όπου αλλού 
απαιτηθεί και παρουσιασθεί ανάγκη, λόγω του επείγοντος, τόσο για την προστασία της 
∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών, όσο και την 
περιστολή του παράγοντα όχλησης, στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (δ.τ. 
AGROTRUST PEST CONTROL) και µέχρι του ποσού των € 20.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 (Υποέργο: «Πρόγραµµα 
καταπολέµησης ψύλλων Περιφέρειας Ηπείρου»), ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 
προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, µετά από 
υπόδειξη, και µε µέριµνα της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα συντονίζει την όλη διαδικασία, λόγω 
αρµοδιότητας σε όλη την Περιφέρεια.   
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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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