
 - 1 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/31-07-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του 
έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, 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. 
73739/2795/29-07-2013 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 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. 
73739/2795/29-07-2013 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 κάτωθι θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 
Ηπείρου µε ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «DKND 
ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», µέχρι 
την 31-10-2013. 
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2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας 
Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 31-08-2013. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαχωρισµού όµβριων ΧΥΤΑ Ελληνικού», 
προϋπολογισµού € 123.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου 
από γέφυρα Τσιµόβου έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και 
συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-11-2013. 

7. Έγκριση του από 24-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
(Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α., του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ ΚΑ 2010ΕΠ3000014 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

8. Απόφαση επί αιτηµάτων για εξωδικαστικό συµβιβασµό, µε καταβολή αποζηµίωσης εκ µέρους της 
Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζηµιές από τροχαία συµβάντα. 

9. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 34ου Ετησίου Ανταµώµατος 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

11. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 15ης ∆ιεθνούς Συνάντησης 
Πολυφωνικού Τραγουδιού και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

12. Έγκριση του από 24-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 
500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
µε ΚΑ ΚΑ 2010ΕΠ3000014 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

13. Έγκριση του πρακτικού Νο 3/29-07-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής 
διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα  δακοκτονίας έτους 2013 στο Νοµό 
Θεσπρωτίας, ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προµήθεια 250 λίτρων του σκευάσµατος 
FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC) και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

14. Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων α)  Spinosad 
(0,024%β/ο) 1.200 λίτρων και β) EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC ) 1.100 λίτρων, για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

15. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της  Π.Ε Θεσπρωτίας. 

16. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια θεϊκής αµµωνίας για το πρόγραµµα δακοκτονίας της  Π.Ε 
Θεσπρωτίας. 

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

18. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 
1 έως 2-08-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων» 
(ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη Ε∆Ε.  

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:  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 
2014. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες επισκευής – 
συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου», προϋπολογισµού € 33.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. 
Ρευµατιά» προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης 
διαδικασίας. 

4. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Παύλου Λεόπουλου, 
υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορά στην προµήθεια 
καυσίµων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, 
έτους 2013. 

5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού 
δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-2013. 

6. Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας που αφορά το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», αναδόχου εταιρείας 
«∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ». 

7. Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια χρωµάτων 
διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης  ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ασφαλτικού µίγµατος, 
για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

10. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 30-07-2013, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 74306/2993/31-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αντιµετώπιση 
βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

11. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Βασιλείου 
Κωνσταντακόπουλου, υπαλλήλου/οδηγού του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας 
και κάρτες καυσαερίων. 

12. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο – Βίγλα», αναδόχου «TEXNO∆ΟΜΗ ΑΤΕ». 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 24-07-2013 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
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 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», που χρηµατοδοτείται από τη 
ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία 
Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΤΖΗΡΙΝΗΣ», 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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-
2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 67516/2523/11-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
67516/2523/11-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: Α) την από 19-06-
2013, µε αριθ. DKND 307, αίτηση του αναδόχου, Β) την αριθµ. 4/147/20-06-2013 (Θέµα 18ο) θετική 
οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ 
της έγκρισης χορήγησης 3ης Παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 
31-10-2013 και Γ) την υπ. αριθ. 4934/22-11-2012 ∆ιατύπωση Γνώµης της  Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περ. Ηπείρου για την Τροποποίηση Σύµβασης µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης. Στην ανωτέρω εισήγηση, η Υπηρεσία αναφέρει και 
εισηγείται τα εξής:  
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«…. Ο ανάδοχος µε την από 19/06/2013 αίτησή του µε εταιρικό αρ. πρωτ. D.K.N.D.–307, υπέβαλε 
στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου εκπόνησης των υπολειπόµενων 
σταδίων της µελέτης, µέχρι τις 31-10-2013, αφού η καθυστέρηση προέκυψε στα προηγούµενα σταδία 
της µελέτης και ιδιαίτερα λόγω καθυστέρησης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων για λόγους που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις διαδικασίες επανυποβολής, διαβούλευσης και 
έγκρισης της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης) όπου προξένησε αντίστοιχη καθυστέρηση στην 
εκπόνηση των επόµενων σταδίων της µελέτης και λόγω απαίτησης προσαρµογής των σχεδιαζόµενων 
έργων (ιδιαίτερα υδραυλικών) στην κατάσταση που διαµορφώνεται µε την κατασκευή των υπολοίπων 
έργων οδοποιίας  περίξ της περιοχής (π.χ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας) ώστε να διακριβωθεί η επάρκεια των 
αποδεκτών για παραλαβή του συνόλου των απορροών. Με δεδοµένο ότι πλέον τα ανωτέρω 
περιγραφόµενα ζητήµατα έχουν διευθετηθεί, επανεκτιµήθηκε ότι ο αιτούµενος χρόνος παράτασης 
τεσσάρων µηνών, επαρκεί για την ολοκλήρωση και υποβολή της οριστικής µελέτης. 
…..  Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µελέτη οδοποιίας του δρόµου από κόµβο Βελισαρίου επί της 
Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηνών έως Πανεπιστήµιο- κόµβο Πεδινής σε µήκος περίπου 4,5 χλµ., µε 
όλες τις υποστηρικτικές µελέτες (τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, 
συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές τεχνικών, Η/Μ, σήµανσης κλπ), καθώς επίσης και την µελέτη 
των απαραίτητων τεχνικών έργων, µε στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του 
σηµαντικού για την περιοχή αυτού έργου, µε την µελέτη δρόµου διπλής κυκλοφορίας µε παράπλευρο 
δίκτυο εξυπηρέτησης. 
2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύµβασης και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της µελέτης, 
προβλέπεται η εκπόνηση των διάφορων µελετών σε πέντε φάσεις ….  
3. Ο ανάδοχος αρχικά εκπόνησε εµπρόθεσµα τις µελέτες που περιλαµβάνονται στην Α’ ΦΑΣΗ ήτοι την 
Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.Α) και την ενηµέρωση των Τοπογραφιών 
∆ιαγραµµάτων. Η Π.Π.Ε.Α. του έργου έτυχε θετικής γνωµοδότησης µε το υπ.  αριθ. πρωτ. 132096/5-
11-2010 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε 
περίοδο ισχύς για 5 χρόνια. Και για 2 χρόνια για την υποβολή της ΜΠΕ. 
4. Στην συνέχεια ο ανάδοχος εκπόνησε τις µελέτες που περιλαµβάνονται στην  Β’ ΦΑΣΗ ήτοι Μελέτη  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ολοκλήρωση Τοπογραφικών Εργασιών, Προµελέτη Οδοποιίας και 
κόµβων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, προκαταρτική επεξεργασία Τεχνικών έργων και Πρόγραµµα 
ερευνών, µετά την µε αριθ. πρωτ. οικ. 3075/14-12-2010 εντολή της ∆/νουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 
5. Η (Μ.Π.Ε) υποβλήθηκε αρχικά στις 11-3-2011 µε επανυποβολή στις 24-06-2011, και µετά τον 
έλεγχο και τις απαραίτητες συµπληρώσεις στάλθηκε στις 29-06-2011 στην Ε.Υ.ΠΕ. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για την αδειοδότηση του έργου. Ακολούθησε το µε 
αριθ. πρωτ. 201086/30-11-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σχετικά µε την από 29-06-2011  υποβολή 
της Μ.Π.Ε.  του έργου του θέµατος, το οποίο παραλήφθηκε στις 10-1-2012 και σύµφωνα µε το οποίο 
ζητούνταν να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην ΜΠΕ. Πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές διορθώσεις και 
επανυποβλήθηκε η ΜΠΕ από την Υπηρεσία (∆.Τ.Ε.Π.Η.) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το υπ. Αριθ. 
2422/182/18-05-2012. Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (υπ. Αριθ. 199823/21-6-2012 
έγγραφο) για υποβολή επιπρόσθετων 7 αντιγράφων της ΜΠΕ, ο Ανάδοχος προσκόµισε τα επιπρόσθετα 
αντίγραφα (DKND 264/20-7-2012), τα οποία ελέγχθηκαν, υπογραφήκανε και διαβιβάστηκαν από την 
Υπηρεσία (60288/5914/06-09-2012) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για διαβούλευση µε αρµόδιους φορείς, 
αναµένοντας σχετική απάντηση για την έγκριση της. 
Με το υπ. αριθ. 202287/8-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Οδός 
Νιάρχου στα Ιωάννινα΄΄ στους αρµόδιους φορείς για διαβούλεση. Με την παρέλευση του χρονικού 
διαστήµατος διαβούλεσης µε τους αρµόδιους φορείς  εκδόθηκε η υπ. αριθ. 166802/11-3-2013 απόφαση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 
της οδού Νιάρχου στα Ιωάννινα. 
6. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η βασική καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλονταν στην 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και συγκεκριµένα της έγκρισης της ΜΠΕ, 
δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε συνέχεια σχετικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, την διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς και την έκδοση της υπ. αριθ. 
166802/11-3-2013 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της οδού Νιάρχου στα Ιωάννινα που αποτελούσε κοµβικό σηµείο 
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εξέλιξης της µελέτης, προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη και την µετάβαση της µελέτης 
στα επόµενα στάδια για την ολοκλήρωση της. 
7. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης και προκειµένου να δοθούν οι σχετικές εντολές στον 
ανάδοχο, σε συνέχεια έγκρισης της ΜΠΕ και κατόπν σχετικής επικοινωνίας και συνεργασίας µε το 
ανάδοχο σχήµα µελετητών  όπου εργάζονται επί την σύνταξη των επόµενων σταδίων της µελέτης, θα 
πρέπει να χορηγηθεί κατ ελάχιστων η αιτούµενη παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Ν.3316/2005 µέχρι τις 31-10-2013 για την 
εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωση της. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 27 παρ.3 του Ν.3316/2005 
Την παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 31-10-2013, άνευ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν προς το δυσµενέστερων οι καθαροί χρόνοι 
εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύµβαση (9 µήνες), µα µε 
µεταβολή τους µε σύµπτυξη των επιµέρους χρονικών διαστηµάτων προς το βέλτιστων (4 µήνες 
αναλογικά). Με δεδοµένο ότι πλέον έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και έχουν 
διευθετηθεί κάποια θέµατα σχετικά µε την προσαρµογή των σχεδιαζόµενων έργων (ιδιαίτερα 
υδραυλικών) στην κατάσταση που διαµορφώνεται µε την κατασκευή των υπολοίπων έργων οδοποιίας  
περίξ της περιοχής (π.χ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας) ώστε να διακριβωθεί η επάρκεια των αποδεκτών για 
παραλαβή του συνόλου των απορροών, επανεκτιµήθηκε από το Ανάδοχο σχήµα µελετητών ότι ο 
αιτούµενος χρόνος παράτασης τεσσάρων µηνών, επαρκεί για την ολοκλήρωση και υποβολή της 
οριστικής µελέτης, µε άµεση χορήγηση σχετικών εντολών και σε εύρυθµη συνεργασία µε την 
Υπηρεσία. ∆ηλαδή χορήγηση παράτασης για το χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών για συνέχιση 
των υπολοίπων µελετών των φάσεων Γ,∆,Ε και την ολοκλήρωση της µελέτης µέχρι 31-10-2013.… ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 22/926/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 
Ηπείρου µε ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «DKND 
ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», µέχρι την 
31-10-2013, χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης, όπως 
αυτοί προβλεπόταν στη σύµβαση, σύµφωνα µε την αριθµ. 4/147/20-06-2013 (Θέµα 18ο) οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης της 
χορήγησης της παράτασης, καθώς και βάσει της αριθµ. πρωτ. 4334/22-11-2012 σύµφωνης γνώµης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της σύµβασης, µέσω της 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του για 
την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, µε 
την παράλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να εκπονούν τις 
µελέτες των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µέχρι την 31-08-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72709/7175/29-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73627/2787/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Η ανάδοχος στην από 11-06-2013 αναφέρει ότι: • Η 
σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 25-09-2013. • ‘Έχει εκτελεστεί το 90% περίπου του 
συµβατικού αντικειµένου. • Η εκτίµηση της αναδόχου είναι ότι µέχρι το πέρας της 
συµβατικής προθεσµίας θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θα υπολείπεται η 
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οριστικοποίηση των επιµετρήσεων για την σύνταξη του τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ. Με 
βάση τα ανωτέρω η ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 31-08-
2013. ….. Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι : α) Η σύµβαση του εκτέλεσης του έργου 
υπογράφηκε στις 25-09-2013. β) ‘Έχει εκτελεστεί το 90% περίπου του συµβατικού 
αντικειµένου , εκτιµάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί µέχρι 30-06-2013 δεν είναι δυνατή η 
σύνταξη και η έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ εντός της συµβατικής προθεσµίας και 
εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι  31-08-2013 για το κλείσιµο του φακέλου. γ).  Η 
ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. µε το αριθµ. οικ.107019/ 19-07-2013 
έγγραφό της διατύπωσε  τη σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση  της σύµβασης …… 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, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για το κλείσιµο του φακέλου της υφιστάµενης 
εργολαβίας..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/927/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας 
Ηπείρου» αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 31-08-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για το κλείσιµο του 
φακέλου της  υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 107019/19-07-2013 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., µε το οποίο διατύπωσε τη 
σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου που αφορά 
στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 31-08-2013. 
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαχωρισµού 
όµβριων ΧΥΤΑ Ελληνικού», προϋπολογισµού € 123.000,00 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. 72276/3025/24-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000003 «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν.Ιωαννίνων)», για το υποέργο: «Επείγουσες εργασίες 
διαχωρισµού όµβριων ΧΥΤΑ Ελληνικού», προϋπολογισµού 123.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73658/7250/29-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73698/2788/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
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στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 73643/7249/29-07-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί 
µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

8. Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι για το 
θέµα του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό και στα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί µε τη 
διαχείριση των οµβρίων υδάτων, έχουν τοποθετηθεί σε σχετικές αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής (14/573/21-05-2012, 5/128/05-
02-2013, 10/276/26-03-2013 κλπ). Επανέλαβαν ότι το πρόβληµα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί συνολικά, να αξιοποιηθούν τα µέχρι σήµερα δεδοµένα ώστε να 
προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα τα οποία τάχιστα θα οδηγήσουν στον σχεδιασµό και 
την διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατική λύση του προβλήµατος, και αυτό να 
γίνει πριν ανατεθεί µε τη νέα εργολαβία η λειτουργία στον ανάδοχο, για να µην προκύψουν 
προβλήµατα στη συνέχεια. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/928/31-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαχωρισµού όµβριων ΧΥΤΑ Ελληνικού», 
προϋπολογισµού € 123.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 73658/7250/29-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 73643/7249/29-07-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της συνολικής θέσης 
για το θέµα της χωροθέτησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε από 
την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στις αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, για τους επικείµενους κινδύνους για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, 
αλλά και από τον ίδιο στις σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα 
σηµείωσε, ότι καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ, η πρόταση που επανειληµµένα υποστήριξε η 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» (όπως και στη σχετική µε τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ, αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ.), για εθνικό σχεδιασµό της ∆ιαχείρισης 
των Απορριµµάτων, και την κατασκευή των µεγάλων έργων και ιδιαίτερα των εξειδικευµένων, 
από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα έχει κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής 
οδού Περιφέρειας Ηπείρου από γέφυρα Τσιµόβου έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισµού € 
500.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/84/2-Ι/02-05-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης -
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών-Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας 
της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου από γέφυρα Τσιµόβου έως Μιχαλίτσι», 
προϋπολογισµού 500.000 € 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. 73260/7221/26-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
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αρ. πρωτ. 73447/2782/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αρ. 43109/4051/20-06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/929/31-07-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου από 
γέφυρα Τσιµόβου έως Μιχαλίτσι», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 73260/7221/26-07-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 43109/4051/20-
06-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 16-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/201396 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 467/19-02-2013 απόφαση (Α∆Α: ΒΕΥΖ46ΨΧΥΙ-2∆Α) του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε την οποία εγκρίνεται 
η δέσµευση πίστωσης ποσού 205.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισµού 
εξόδων έτους 2013 του ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. (ΚΑΕ 9725Α), για την εκτέλεση του έργο: «Εργασίες 
επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», µετά από πλήρη µελέτη 
που θα εκπονήσει η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.   
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7. Την αριθµ. 17/626/11-06-2013 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. 51106/4828/06-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 35635/3346/24-05-2013 
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. 72083/7108/24-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 72387/2767/24-07-2013 στον φάκελο 10/2013 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 µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
98.802,27 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 42,00%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/930/31-07-2013) 

− 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 
«Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστηµα Κράτησης Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», 
που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 98.802,27 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 42,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & 
Σία Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του µειοδότη (42%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ



 - 15 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη 
– Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-11-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65128/6336/29-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73774/2796/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 
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 08-11-
2013. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά τους 
προηγούµενους µήνες και δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/931/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-11-2013, 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. 10/278/26-03-2013 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 του από 24-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη 
(Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», 
προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ ΚΑ 
2010ΕΠ3000014 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. 19/772/05-07-2013 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 € 27.000,00 µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της 
σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη 
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∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 
62995/5111/01-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 

7. Το αρ. πρωτ. 72539/5802/25-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 72833/2768/2507-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 
10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 

«Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) 

αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 

27.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα, την 24η
 
του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 20/836/15-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού 

αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα (Προμήθεια 

σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 27.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 

030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου». 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια αγωγού άρδευσης πολυαιθυλενίου ΠΕ Φ500/DN=12,5 Atm (λόγω φθορών), που αποτελεί 

τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Βαλανιδόρραχης (Κηφισιά), προϋπολογισμού 27.000,00 €, με 

Φ.Π.Α., αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα, από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 

2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 

1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., πρόεδρος, 

2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., μέλος και 

3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., μέλος. 

Η επιτροπή, μέχρι και τη 10:00 π.μ., καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, δέχτηκε μόνο την 

προσφορά της ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. 

 Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και ανταλλάχθηκαν 

απόψεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι 

σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας, με στόχο την έξωθεν καλή μαρτυρία και την εξασφάλιση 

συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του 

Δημοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισμού [ανάρτηση της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού στον Κεντρικό Διαδικτυακό Τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (τήρηση 

των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας) και του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr), καθώς και ανάρτηση της Διακήρυξης 

διενέργειας του διαγωνισμού στο σχετικό Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας]. Η Περιφέρεια 

Ηπείρου εξασφάλισε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, με σκοπό τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του Δημοσίου. 

Το ζήτημα του επιτρεπτού της κατακύρωσης του αποτελέσματος ενός διαγωνισμού στο 

μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, έχει απασχολήσει τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη Δ΄ 

Τμ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί, σε αντίστοιχες 

εξεταζόμενες περιπτώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος ενός διαγωνισμού στο 

μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη 

περισσότερων διαγωνιζόμενων δεν τίθεται, από το νόμο, ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της 
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διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού, δεδομένης της διακριτικής ευχέρειας, που 

καταλείπεται στη διοίκηση από τη διάταξη του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07 (επανάληψη ή ματαίωση του 

διαγωνισμού). 

Με δεδομένη την αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, 

λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου, δεδομένου ότι πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί τμήμα 

του καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά), αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. 

Αχέροντα, λόγω φθορών, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αποφάσισε, παρουσία του 

εκπροσώπου του συμμετέχοντα, να συνεχίσει τη διαδικασία με τον μοναδικό συμμετέχοντα και να 

προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, καθώς και του υποφακέλου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία 

κατέθεσε τα απαιτούμενα, από το νόμο, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην αποσφράγιση του 

υποφακέλου, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πρωτοτύπου 

και ενός αντιγράφου. Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2, καθώς και στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης [σχετική μελέτη 

(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Δ.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου] και διαπιστώθηκε ότι ήταν σωστά και πλήρη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού 

συμμετέχοντα και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιμή των 20.133,29 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., επομένως βρίσκεται μέσα στα όρια του 

προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού ζήτησε από τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντα να 

περάσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, προέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της  

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 

2) ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δημοσιότητας, 

3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωμένοι με τρόπο που να μην περιορίζουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισμού, 

4) την αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, 

5) τη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντα, ότι η παραγωγή των συγκεκριμένων 

σωλήνων Φ 500/DN, για τη συγκεκριμένη ποσότητα που ζητάει η Διακήρυξη, είναι ασύμφορη για το 

εργοστάσιο, ώστε να παραχθεί, καθόσον οι μηχανές παραγωγής συμφέρει να μπουν σε λειτουργία 

για ποσότητες πολύ μεγαλύτερες (1.000 μ.). Κατ΄ εξαίρεση θα παράγει τη συγκεκριμένη ποσότητα 

αλλά με αυξημένο κοστολόγιο. Παρ΄ όλ΄ αυτά ο συμμετέχων προσέφερε σημαντική έκπτωση της 

τάξεως του 8,3% περίπου, επί του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, 

αποφάσισε ομόφωνα, για το συμφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, 

να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του μοναδικού υποψηφίου αναδόχου και να εισηγηθεί την 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος 

καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. 

Αχέροντα (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 27.000,00 €, με Φ.Π.Α., 

του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», στην ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. και στην τιμή των 

20.133,29 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στον εκπρόσωπο του συμμετέχοντα την 

απόφασή της. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 

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

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, επανέλαβαν τις θέσεις τους σχετικά µε την αντιµετώπιση συνολικά και 
ολοκληρωµένα –και όχι µε αποσπασµατικές παρεµβάσεις– των συνεχιζόµενων και πολλών 
προβληµάτων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας, καθώς και το αίτηµά τους να γίνει συνολική 
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αποτίµηση τι έχει δοθεί µέχρι σήµερα από την Περιφέρεια, για την υποστήριξη και λειτουργία 
των ΤΟΕΒ. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/932/31-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα 
(Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε Φ.Π.Α., του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ3000014 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε δεδοµένη την αναγκαιότητα και το 
εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, λόγω της έναρξης της αρδευτικής 
περιόδου, επειδή πρέπει άµεσα να αντικατασταθεί τµήµα του καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για 
την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά), αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα, λόγω φθορών, προέβη στο 
άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι της εταιρείας «ΤΕΜΑ - 
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.». Από τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, διαπιστώθηκε ότι η 
παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. Από τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 2, καθώς και στο Παράρτηµα Α΄ της προκήρυξης (βάσει σχετική µελέτης οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.), διαπιστώθηκε ότι ήταν σωστά και 
πλήρη. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
συµµετέχοντα και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 20.133,29 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., εποµένως βρίσκεται µέσα στα όρια του 
προϋπολογισµού της διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να 
κάνει αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου και εισηγείται την 
κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» και στην τιµή των 
20.133,29 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
για την Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 
500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 27.000,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 24-07-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», µε τιµή € 
20.133,29 µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για την 
Βαλανιδόρραχη (Κηφισιά) αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Αχέροντα (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 
500/DN=12,5 Atm)», µε ποσό € 20.133,29 πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ3000014 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Απόφαση επί αιτηµάτων για εξωδικαστικό συµβιβασµό, µε καταβολή αποζηµίωσης εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για υλικές ζηµιές από τροχαία συµβάντα.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αρ. πρωτ. 73297/576, 73300/577, 
73306/578, 73309/579 και 73311/580/26-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. 
πρωτ. 73334/2774, 73335/2775, 73337/2776, 73338/2777 και 73339/2778/26-07-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες αναφέρονται τα εξής: 

Α) «….. Με το αριθµ. 23789/2254/20-3-2013 έγγραφο, µας ετέθη υπόψη ο φάκελος που 
αφορά σε αίτηµα του Κου. Τσουµπόλη Σπυρίδωνα για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
υπαίτιας συµπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήµατος (πτώση 
του αυτοκινήτου του σε λακκούβα). 
…. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών την αποζηµίωση προσκοµίζει και επικαλείται το 
από 7-2-2013 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος στο οποίο αναφέρεται ότι, την 7-2-2013 
οδηγώντας το µε αριθµ. Κυκλ. ΖΧΝ 5493 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, επέπεσε σε λακκούβα που 
υπήρχε επί του οδοστρώµατος που εκινείτο, µε αποτέλεσµα να υποστεί ζηµίες. Με βάση τα 
παραπάνω στοιχεία, την από 14-2-2013 έκθεση πραγµατογνωµοσύνης και φωτογραφίες που 
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προσκοµίζει ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζηµίας που υπέστη 
στο αυτοκίνητο του το ποσό των  252,15 ευρώ …..». 
Β) «….. Με το αριθµ. 37419/304/19-4-2013 έγγραφο, µας ετέθη υπόψη ο φάκελος που 
αφορά σε αίτηµα του Αποστόλου Φωτίου του Σπυρίδωνα για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
υπαίτιας συµπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήµατος (πτώση 
του αυτοκινήτου του σε λακκούβα). 
…. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών την αποζηµίωση προσκοµίζει και επικαλείται το 
από 15-2-2013 δελτίο συµβάντων από το βιβλίο Αδικηµάτων Συµβάντων του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Κατσικά Ιωαννίνων, στο οποίο σύµφωνα µε δική του δήλωση αναφέρεται ότι, την 
26-1-2013 οδηγώντας το µε αριθµ. Κυκλ. B-BC5761 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, προσέκρουσε σε 
λακκούβα επί οδοστρώµατος, µη ορατή, λόγω βροχόπτωσης, µε αποτέλεσµα να υποστεί 
ζηµίες στους δύο αριστερούς τροχούς. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα τιµολόγια που 
προσκοµίζει ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζηµίας που υπέστη 
στο αυτοκίνητο του το ποσό των  267,60 ευρώ. …..». 

Γ) «…..Με το αριθµ. 24289/2298/2-4-2013 έγγραφο, µας ετέθη υπόψη ο φάκελος που 
αφορά σε αίτηµα του Κου. Κυριζάκη Χριστοφύλλη για καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
υπαίτιας συµπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήµατος ( πτώση 
του αυτοκινήτου του σε λακκούβα). 
…. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών την αποζηµίωση προσκοµίζει και επικαλείται το 
από 7-2-2013 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος στο οποίο   αναφέρεται ότι, την 12-3-
2013 οδηγώντας το µε αριθµ. Κυκλ. ΙΝΙ 8614 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, επέπεσε σε λακκούβα 
που υπήρχε επί του οδοστρώµατος που εκινείτο, µε αποτέλεσµα να υποστεί ζηµίες. Με βάση 
τα παραπάνω στοιχεία, φωτογραφίες και απόδειξη που προσκοµίζει ζητάει να του 
καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζηµίας που υπέστη στο αυτοκίνητο του το ποσό 
των  135,00 ευρώ. …..». 

∆) «…..Με το αριθµ. 243082/2279/20-3-2013 έγγραφο, µας ετέθη υπόψη ο φάκελος που 
αφορά σε αίτηµα του Κου. Τσακίρη ∆ηµητρίου για καταβολή αποζηµίωσης λόγω υπαίτιας 
συµπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήµατος ( πτώση του 
αυτοκινήτου του σε λακκούβα). 
…. Στην προκειµένη περίπτωση, ο αιτών την αποζηµίωση προσκοµίζει και επικαλείται το 
από 8-3-2013 Αίτηση του Προς τη ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία  αναφέρει ότι, 
την 7-3-2013 οδηγώντας το µε αριθµ. Κυκλ. ΗΝΒ 7063 ΙΧΕ αυτοκίνητο του, επέπεσε σε 
λακκούβα που υπήρχε επί του οδοστρώµατος που εκινείτο, µε αποτέλεσµα να υποστεί 
ζηµίες στα ελαστικά του. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις αποδείξεις  που 
προσκοµίζει ζητάει να του καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζηµίας που υπέστη 
στο αυτοκίνητο του το ποσό των  120,00 ευρώ. …..». 

Ε) «…..Με το αριθµ. 23827/2262/20-3-2013 έγγραφο, µας ετέθη υπόψη ο φάκελος που 
αφορά σε αίτηµα της Σταµατίας Λάππα  για καταβολή αποζηµίωσης λόγω υπαίτιας 
συµπεριφοράς των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχήµατος (πτώση του 
αυτοκινήτου του σε λακκούβα). 
…. Στην προκειµένη περίπτωση, η αιτούσα την αποζηµίωση προσκοµίζει και επικαλείται το 
από 20-2-2013 δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήµατος Τ.Τ Πρέβεζας, στο οποίο αναφέρεται 
ότι, την 20-2-2013 οδηγώντας το µε αριθµ. Κυκλ. ΡΖ 3817 ΙΧΕ αυτοκίνητο της, επέπεσε σε 
λακκούβα που υπήρχε επί του οδοστρώµατος που εκινείτο, µε αποτέλεσµα να υποστεί 
ζηµίες στα ελαστικά της. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και το τιµολόγιο που προσκοµίζει 
ζητάει να της καταβάλλει η Περιφέρεια ως υπεύθυνη της ζηµίας που υπέστη στο αυτοκίνητο 
της το ποσό των  150,00 ευρώ. …..». 
Επί των ανωτέρω αιτηµάτων, η άποψη του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου 
∆ηµητρίου Στάθη, όπως αναφέρεται στις ανωτέρω υποβληθείσες εισηγήσεις της Νοµικής 
Υπηρεσίας, έχει ως εξής: 

«….Επί του θέµατος η άποψη µας έχει ως ακολούθως : 
Σύµφωνα µε το άρθρο176 παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει αρµοδιότητα εξώδικου συµβιβασµού 
µέχρι του ποσού των σαράντα πέντε  χιλιάδων (45.000,00) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την καταβολή αποζηµίωσης επιδιωκόµενου εξωδίκου συµβιβασµού, µετά από αίτηση 
διοικουµένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε κάποιο ποσοστό ευθύνης εις 
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βάρος των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των 
αρµοδιοτήτων τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς µε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα (άρθρα  
105,106 ΕισΝΑΚ) και η οποία να προκύπτει από συγκεκριµένα στοιχεία. 
…. Σύµφωνα όµως µε όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζηµίωσης προϋποθέτει την 
απόδειξη ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγµα που δεν προκύπτει στην 
προκειµένη περίπτωση αφού, δεν υπάρχει τεχνική έκθεση (σχεδιάγραµµα κλπ ), από την 
οποία να προκύπτει η θέση και τα χαρακτηριστικά της λακκούβας στο σηµείο του 
οδοστρώµατος που αναφέρει ο αιτών και βεβαίως στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και 
προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες συνθήκες οδήγηση του, καθώς και η δυνατότητα εκ 
µέρους του να ενεργήσει κίνηση για να αποφύγει την πτώση του αυτοκινήτου του σ’ αυτή. 
Κατά τη γνώµη µας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούµενη εκ του νόµου  πληρότητα των 
στοιχείων του κρινόµενου φακέλου για τη σύναψη συµβιβασµού σύµφωνα µε το άρθρο 176 
παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010. …..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να γίνει 
αποδεκτή η εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κου ∆ηµητρίου 
Στάθη, περί µη  εξωδικαστικού συµβιβασµού ως προς όλα τα υποβληθέντα αιτήµατα.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/933/31-07-2013) 

Απορρίπτει τα αιτήµατα των Τσουµπόλη Σπυρίδωνα, Αποστόλου Φωτίου του Σπυρίδωνα, 
Κυριζάκη Χριστοφύλλη, Τσακίρη ∆ηµητρίου και Σταµατίας Λάππα (ανωτέρω υπό στ. 6 
Α,Β,Γ,∆&Ε), για εξώδικο συµβιβασµό εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορούν σε 
καταβολή αποζηµιώσεων για υλικές ζηµιές από τροχαία συµβάντα, λόγω υπαίτιας συµπεριφοράς 
των οργάνων της Περιφέρειας στην πρόκληση ατυχηµάτων (πτώση αυτοκινήτων σε λακκούβα), 
για τους λόγους που αναφέρονται στις σχετικές εισηγήσεις του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), όπου ειδικότερα αναφέρονται τα εξής, που αφορούν 
σε όλα τα ανωτέρω αιτήµατα: 

«….Επί του θέµατος η άποψη µας έχει ως ακολούθως : 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης επιδιωκόµενου εξωδίκου 
συµβιβασµού, µετά από αίτηση διοικουµένου, είναι η αναγνώριση της αποκλειστικής ή σε 
κάποιο ποσοστό ευθύνης εις βάρος των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη 
στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς µε το 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα (άρθρα  105,106 ΕισΝΑΚ) και η οποία να προκύπτει από 
συγκεκριµένα στοιχεία. 

…. Σύµφωνα όµως µε όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η καταβολή αποζηµίωσης προϋποθέτει την 
απόδειξη ευθύνης των οργάνων της Περιφέρειας πράγµα που δεν προκύπτει στην 
προκειµένη περίπτωση αφού, δεν υπάρχει τεχνική έκθεση (σχεδιάγραµµα κλπ ), από την 
οποία να προκύπτει η θέση και τα χαρακτηριστικά της λακκούβας στο σηµείο του 
οδοστρώµατος που αναφέρει ο αιτών και βεβαίως στοιχεία να ελεγχθεί η συνετή και 
προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες συνθήκες οδήγηση του, καθώς και η δυνατότητα εκ 
µέρους του να ενεργήσει κίνηση για να αποφύγει την πτώση του αυτοκινήτου του σ’ αυτή. 
Κατά τη γνώµη µας λοιπόν, δεν προκύπτει η απαιτούµενη εκ του νόµου  πληρότητα των 
στοιχείων του κρινόµενου φακέλου για τη σύναψη συµβιβασµού σύµφωνα µε το άρθρο 176 
παρ.1 περ.1β του ν.3852/2010. …..». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
73427/5843/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73699/2789/29-07-2013 
στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/934/31-07-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 2013, 
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όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση 
των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, 
ενώ για τα κατωτέρω υλικά και εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-

µελάνες) 
3.000 € ΚΑΕ: 1111 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών 

(ανταλλακτικά) 
2.000 € ΚΑΕ: 1329 NATECH Α.Ε. 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 2.000 € ΚΑΕ: 1329 ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή 

υπηρεσιών) 
1.000 € ΚΑΕ: 0869 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

Τυπογραφικές Εργασίες 2.000 € ΚΑΕ: 0843 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000 € ΚΑΕ: 0841 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 34ου Ετησίου 
Ανταµώµατος Σαρακατσαναίων Ηπείρου και έγκριση των αντίστοιχων 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. 71753/557/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 73702/2791/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 34ου 
Ετησίου Ανταµώµατος Σαρακατσαναίων Ηπείρου, που διοργανώνεται στη Σαρακατσάνικη 
Στάνη στο Γυφτόκαµπο του ∆.∆. Σκαµνελίου του ∆ήµου Ζαγορίου το διάστηµα 2 & 
3/8/2013, µε πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου. Επιπλέον 
εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844). 

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 
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Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει 
σχετικών αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/935/31-07-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του 34ου Ετησίου 
Ανταµώµατος Σαρακατσαναίων Ηπείρου, που θα πραγµατοποιηθεί στη Σαρακατσάνικη 
Στάνη στο Γυφτόκαµπο του ∆.∆. Σκαµνελίου του ∆ήµου Ζαγορίου το διάστηµα 2 & 
3/8/2013, µε πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου. 

Στο αντάµωµα, που αποτελεί θεσµό για τα εθιµικά και πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής, 
συµµετέχουν χιλιάδες Σαρακατσαναίοι και φίλοι τους από όλη την Ελλάδα, οι 
εγκαταστάσεις δε της Σαρακατσάνικης Στάνης παρουσιάζουν µεγάλο τουριστικό 
ενδιαφέρον και συµπεριλαµβάνονται σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς. Η 
Σαρακατσάνικη Στάνη είναι ίσως το µεγαλύτερο υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο. Οι 
εκδηλώσεις περιλαµβάνουν φωτογραφική έκθεση και έκθεση παραδοσιακών 
αντικειµένων,  χορευτικά συγκροτήµατα, παραδοσιακά τραγούδια, παραστάσεις από τη 
ζωή των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακό γλέντι κ.λ.π.  

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. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της δηµοτικής µας µουσικής,  των 
ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µέσα από την 
ανάδειξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού 
περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής, βοηθά στη σύσφιξη των 
σχέσεων µεταξύ των ντόπιων και απόδηµων συµπατριωτών µας και συµβάλλει στη 
γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, που θα 
αποτιµάται σε εκτυπωτικές εργασίες, ενοικίαση ηχητικών συστηµάτων κ.α. και η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844).  

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 15ης ∆ιεθνούς 
Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού και έγκριση των αντίστοιχων 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. 71750/556/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
73706/2792/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 15ης ∆ιεθνούς Συνάντησης 
Πολυφωνικού Τραγουδιού, που διοργανώνεται στην παραµεθόρια περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων στο διάστηµα 29ης Ιουλίου µέχρι και 5ης Αυγούστου 2013 µε πρωτοβουλία 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Άπειρος». Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της 
σχετικής δαπάνης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844). 

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 22/936/31-07-2013) 
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− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 15ης ∆ιεθνούς 
Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού, που πραγµατοποιείται στην παραµεθόρια περιοχή της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, το διάστηµα από 29 Ιουλίου µέχρι και 5 Αυγούστου 2013 
µε πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Άπειρος». Πρόκειται για µια 
εκδήλωση που αποτελεί θεσµό για τα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής µας και περιλαµβάνει 
συναυλίες µε πολιτιστικούς οµίλους και εργαστήριο εκµάθησης πολυφωνικού τραγουδιού. 

Φέτος οι εκδηλώσεις είναι αφιερωµένες στα 15 χρόνια του Πολυφωνικού Καραβανιού και 
έχουν τον πολυφωνικό χαρακτήρα του πολυφωνικού πολυθεάµατος. Πέρα από το µουσικό 
µέρος, στη διάρκεια τους προβάλλονται αποσπάσµατα από τις πιο όµορφες στιγµές του 
µεγάλου ταξιδιού των φωνών, διαβάζεται αναλόγιο ποιητικό µε αναφορές στο πολυφωνικό 
τραγούδι και την Άπειρο Ήπειρο, ενώ η µουσική συνδυάζεται µε το χορό σχηµάτων, που στο 
τέλος της εκδήλωσης παρακινεί σε πάνδηµο χορό. 

Στόχος είναι οι νέοι που έλκονται στο Πολυφωνικό Τραγούδι από το αυθεντικό του στοιχείο, το 
απέριττο της φόρµας, από τη συλλογικότητα της έκφρασης, να έρθουν πιο κοντά και δίπλα ο 
ένας στον άλλο γιατί αυτοί θα κρίνουν το µέλλον. 

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. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της πολυφωνικής µουσικής των παραµεθόριων 
περιοχών µας, που σηµατοδοτεί τη µουσική παράδοση του τόπου µας, συµβάλλει στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας της περιοχής µας, συντελεί στην 
ανάπτυξη των παραµεθόριων και ορεινών περιοχών, ενισχύει τη δράση των µη 
κερδοσκοπικών συλλόγων, που διοργανώνουν εκδηλώσεις παραδοσιακού, καλλιτεχνικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα και συµβάλλει στην προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, για  εκτύπωση έντυπου υλικού, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α. και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844).  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 του από 24-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ 
Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € 
µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ ΚΑ 2010ΕΠ3000014 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. 19/823/05-07-2013 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 € 50.000,00 µε ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου» βάσει της 
σχετικής µελέτης (τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη 
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∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 
62995/5111/01-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών ∆.Ο./Π.Η. 

7. Το αρ. πρωτ. 72544/5804/25-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 72834/2769/2507-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 
10-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 

«Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης 

(Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 50.000,00 €, με Φ.Π.Α., σε βάρος 

των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

 

Στα Ιωάννινα σήμερα, την 24η
 
του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 20/836/15-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού 

αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», 

προϋπολογισμού 50.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με 

τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια αγωγού άρδευσης πολυαιθυλενίου ΠΕ Φ500/DN=12,5 Atm (λόγω φθορών), που αποτελεί 

τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Λούρου-Σαμψούντας στο 3
ο
 χιλ. περίπου, προϋπολογισμού 

50.000,00 €, με Φ.Π.Α., αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης, από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου». 
 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 

1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., πρόεδρος, 

2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., μέλος και 

3. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., μέλος. 

Η επιτροπή, μέχρι και τη 10:00 π.μ., καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών, δέχτηκε μόνο την 

προσφορά της ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. 

 Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και ανταλλάχθηκαν 

απόψεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι 

σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας, με στόχο την έξωθεν καλή μαρτυρία και την εξασφάλιση 

συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του 

Δημοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισμού [ανάρτηση της 

Διακήρυξης του διαγωνισμού στον Κεντρικό Διαδικτυακό Τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (τήρηση 

των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας) και του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.), στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr), καθώς και ανάρτηση της Διακήρυξης 

διενέργειας του διαγωνισμού στο σχετικό Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας]. Η Περιφέρεια 

Ηπείρου εξασφάλισε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, με σκοπό τη διασφάλιση των 

συμφερόντων του Δημοσίου. 

Το ζήτημα του επιτρεπτού της κατακύρωσης του αποτελέσματος ενός διαγωνισμού στο 

μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, έχει απασχολήσει τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη Δ΄ 

Τμ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί, σε αντίστοιχες 

εξεταζόμενες περιπτώσεις, ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος ενός διαγωνισμού στο 

μοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη 

περισσότερων διαγωνιζόμενων δεν τίθεται, από το νόμο, ως προϋπόθεση της συνεχίσεως της 

διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού, δεδομένης της διακριτικής ευχέρειας, που 
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καταλείπεται στη διοίκηση από τη διάταξη του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07 (επανάληψη ή ματαίωση του 

διαγωνισμού). 

Με δεδομένη την αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, 

λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου, δεδομένου ότι πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί τμήμα 

του καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Λούρου-Σαμψούντας (στο 3
ο
 χιλ. περίπου), αρμοδιότητας 

Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης, λόγω φθορών, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, αποφάσισε, παρουσία 

του εκπροσώπου του συμμετέχοντα, να συνεχίσει τη διαδικασία με τον μοναδικό συμμετέχοντα και 

να προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, καθώς και του υποφακέλου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία 

κατέθεσε τα απαιτούμενα, από το νόμο, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να προβεί στην αποσφράγιση του 

υποφακέλου, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πρωτοτύπου 

και ενός αντιγράφου. Στη συνέχεια έγινε ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2, καθώς και στο Παράρτημα Α΄ της προκήρυξης [σχετική μελέτη 

(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός, τιμολόγιο), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

από τη Δ.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου] και διαπιστώθηκε ότι ήταν σωστά και πλήρη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού 

συμμετέχοντα και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιμή των 36.993,16 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., επομένως βρίσκεται μέσα στα όρια του 

προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού ζήτησε από τον εκπρόσωπο του συμμετέχοντα να 

περάσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, προέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της  

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 

2) ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις δημοσιότητας, 

3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωμένοι με τρόπο που να μην περιορίζουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισμού, 

4) την αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, 

5) τη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντα, ότι η παραγωγή των συγκεκριμένων 

σωλήνων Φ 500/DN, για τη συγκεκριμένη ποσότητα που ζητάει η Διακήρυξη, είναι ασύμφορη για το 

εργοστάσιο, ώστε να παραχθεί, καθόσον οι μηχανές παραγωγής συμφέρει να μπουν σε λειτουργία 

για ποσότητες πολύ μεγαλύτερες (1.000 μ.). Κατ΄ εξαίρεση θα παράγει τη συγκεκριμένη ποσότητα 

αλλά με αυξημένο κοστολόγιο. Παρ΄ όλ΄ αυτά ο συμμετέχων προσέφερε σημαντική έκπτωση της 

τάξεως του 9% περίπου, επί του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, 

αποφάσισε ομόφωνα, για το συμφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, 

να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του μοναδικού υποψηφίου αναδόχου και να εισηγηθεί την 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος 

καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης (Προμήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 

500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισμού 50.000,00 €, με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 

2010ΕΠ3000014), με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 

Ηπείρου», στην ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. και στην τιμή των 36.993,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στον εκπρόσωπο του συμμετέχοντα την 

απόφασή της. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 

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

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, επανέλαβαν τις θέσεις τους σχετικά µε την αντιµετώπιση συνολικά και 
ολοκληρωµένα –και όχι µε αποσπασµατικές παρεµβάσεις– των συνεχιζόµενων και πολλών 
προβληµάτων των ΤΟΕΒ της Περιφέρειας, καθώς και το αίτηµά τους να γίνει συνολική 
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αποτίµηση τι έχει δοθεί µέχρι σήµερα από την Περιφέρεια, για την υποστήριξη και λειτουργία 
των ΤΟΕΒ. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/937/31-07-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος 
καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 
500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
µε ΚΑ 2010ΕΠ3000014 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 7), και µε δεδοµένη την αναγκαιότητα και το εξαιρετικώς 
επείγον της εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου, 
επειδή πρέπει άµεσα να αντικατασταθεί τµήµα του καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Λούρου-
Σαµψούντας (στο 3ο χιλ. περίπου), αρµοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Λάµαρης, λόγω φθορών, προέβη στο 
άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι της εταιρείας «ΤΕΜΑ - 
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.». Από τον έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, διαπιστώθηκε ότι η 
παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη. Από τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται 
στο άρθρο 2, καθώς και στο Παράρτηµα Α΄ της προκήρυξης (βάσει σχετική µελέτης οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η.), διαπιστώθηκε ότι ήταν σωστά και 
πλήρη. Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
συµµετέχοντα και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 36.993,16 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., εποµένως βρίσκεται µέσα στα όρια του 
προϋπολογισµού της διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να 
κάνει αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου και εισηγείται την 
κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.» και στην τιµή των € 
36.993,16 µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», προϋπολογισµού 
50.000,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 24-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
στην εταιρεία «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 36.993,16 µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «ΤΕΜΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Αντικατάσταση τµήµατος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης 
αρµοδιότητας ΤΟΕΒ Λάµαρης (Προµήθεια σωλήνων ΠΕ Φ 500/DN=12,5 Atm)», µε ποσό € 
36.993,16 πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ3000014 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας 
Ηπείρου». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος,  

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/29-07-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα  δακοκτονίας έτους 
2013 στο Νοµό Θεσπρωτίας, ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προµήθεια 250 
λίτρων του σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC) 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. 15/543/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προϋπολογισµού € 22.759,33  µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) έτους 2013 και Β) 
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καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 42018/1411/07-05-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας. 

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

8. Την αριθµ. 20/852/15-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  εγκρίθηκε 
το Πρακτικό Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η προσφορά της 
εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.»: Α) γίνεται δεκτή ως προς το σκέλος αυτής που αφορά τα 
250 λίτρα του σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC), µε τιµή 
προσφοράς € 26,08 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ (13%) και συνολική προσφορά € 7.367,60 µε ΦΠΑ 
και µε ποσοστό έκπτωσης 3,42% και Β) απορρίπτεται ως προς το σκέλος αυτής που αφορά 
τα 1.100 λίτρα του σκευάσµατος EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), µε τιµή προσφοράς 
€ 6,70 χωρίς ΦΠΑ (13%) και συνολική προσφορά € 8.328,10  µε ΦΠΑ, η οποία υπερβαίνει 
τον προϋπολογισµό της διακήρυξης.  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
73773/2326/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 73792/2801/29-07-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Μετά την 
ολοκλήρωση ελέγχου των δικαιολογητικών του πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού της αριθ. 
7/2013 διακήρυξης, για την ανάδειξη προµηθευτή του έν λόγω διαγωνισµού, σας στέλνουµε 
συνηµµένα το σχετικό πρακτικό No 3 της επιτροπής διενέργειας για έγκριση. Η  Επιτροπή  
∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού, εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης µε τον τελικό  µειοδότη που 
είναι η εταιρεία  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για το σκεύασµα µε δραστική ουσία FASTAC 10 SC 
(Alphacypermethrin 10% β/ο SC)  250 λίτρων και  µε τιµή προσφοράς 26,08 € ανά λίτρο χωρίς 
ΦΠΑ 13% και συνολικό ποσό 7.367,60 µε ΦΠΑ...». 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο3/29-07-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No3 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων στα πλαίσια του προγράµµατος της  καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς για το έτος 2013, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 7/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  29η  Ιουλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30 
π.µ.  συνεδρίασε στο Γραφείο 40 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
1. Τούση Θεοδώρα     Πρόεδρος   
2. Παππάς Σπυρίδων    µέλος 
3. Πάσχου Ειρήνη  µέλος 
Η  επιτροπή, µετά την προσωρινή κατακύρωση που έγινε µε την αρίθµ. 20/852/15-7-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποσφράγισε τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
όπως αυτά αναφέρονται στην διακήρυξη  αρίθµ. 7/2013, άρθρο 3. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα 
µε την διακήρυξη και η επιτροπή αποφάσισε ότι γίνεται οµόφωνα δεκτή η προσφορά και εισηγείται 
στην Οικονοµική Επιτροπή την τελική κατακύρωσή της.  
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Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.        

ΟΜΟΦΩΝΑ 

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/938/31-07-2013) 

Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/29-07-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα  δακοκτονίας έτους 2013 στο Νοµό 
Θεσπρωτίας, ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προµήθεια 250 λίτρων του σκευάσµατος 
FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC),  

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 9), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής µειοδότριας 
εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», που αναδείχθηκε µε το Πρακτικό Νο2/26-06-2013 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 20/852/15-07-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τον οποίο 
προέκυψε ότι αυτά ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη, η Επιτροπή οµόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση της προµήθειας 250 λίτρων του σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 
10% β/ο SC) στην ανωτέρω εταιρεία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα  δακοκτονίας έτους 2013 στο 
Νοµό Θεσπρωτίας, ως προς το σκέλος αυτού που αφορά στην προµήθεια 250 λίτρων του 
σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC), σύµφωνα µε τα Πρακτικά Νο1/14-
06-2013, Νο2/26-06-2013 και Νο3/29-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στην εταιρεία «BASF 
Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», η οποία πηροί τους όρους της διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και την τεχνική προσφορά, η οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα, µε τιµή € 
26,08 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ (13%) και συνολικό ποσό € 7.367,60 µε ΦΠΑ και µε ποσοστό 
έκπτωσης 3,42% και προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης 
και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», για την προµήθεια 250 λίτρων του σκευάσµατος FASTAC 10 SC 
(Alphacypermethrin 10% β/ο SC), µε τιµή προσφοράς € 7.367,60 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 ανάθεσης της προµήθειας των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων α)  
Spinosad (0,024% β/ο) 1.200 λίτρων και β) EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC ) 1.100 
λίτρων, για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 18/731/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/14-06-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο: Α) για το σκέλος του διαγωνισµού που 
αφορά στην προµήθεια 1.200 λίτρων του σκευάσµατος Spinosad (0,024%β/ο), αυτός 
απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και Β) στην περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου του 
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε, της εταιρείας «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», η οποία αφορά σε 1100 λίτρα 
dimethote 40% και 250 λίτρα alfa-cypermethrin 10%, δεδοµένου ότι πηροί τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισµού, ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική 
προσφορά. 

Την αριθµ. 20/852/15-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο2/26-06-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης η  εταιρεία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», για την προµήθεια 250 λίτρων 
του σκευάσµατος FASTAC 10 SC (Alphacypermethrin 10% β/ο SC), ενώ για την 
προµήθεια 1.100 λίτρων του σκευάσµατος EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος, δεδοµένου ότι η προσφορά που κατατέθηκε υπερέβαινε τον 
προϋπολογισµό της διακήρυξης. Β) Για το σκέλος του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια 1.200 λίτρων του σκευάσµατος Spinosad 
(0,024%β/ο) προϋπολογισµού 8.542,80 µε ΦΠΑ, και λόγω του επείγοντος της άµεσης 
υλοποίησης του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς, εγκρίθηκε η 
απευθείας ανάθεση, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας Γ) Για το σκέλος 
του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, που αφορά στην προµήθεια 1.100 
λίτρων του σκευάσµατος EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), και λόγω του 
επείγοντος της άµεσης υλοποίησης του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µε µέριµνα 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη € 8.328,10 µε ΦΠΑ, βάσει της µε αριθµ. πρωτ. 
6082/65548/30-05-2013 Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η 
οποία τροποποιεί την προηγούµενη, αριθµ. πρωτ. 2684/29548/08-03-2013 σχετική 
Απόφαση (παραγ. 2) και ορίζει ότι η τιµή του ανωτέρω προϊόντος δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη από το ποσό  των 6,7€/λίτρο χωρίς ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
73681/2318/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 73709/2793/29-07-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Έχοντας υπόψη 
την αριθµ 20/852/15-7-2013 απόφασή σας, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την προµήθεια 
των ανωτέρω δύο σκευασµάτων από τις αντίστοιχες εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά 
και οι οποίες είναι οι εξής: α) για την προµήθεια 1.200 λίτρων του σκευάσµατος Spinosad 
(0,024%β/ο) κατέθεσε προσφορά η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΑΘΗΝΑ 
(Μεσογείων 335-15231 Χαλάνδρι) µε ΑΦΜ  094117400 µε τιµή λίτρου 6,30 € (χωρίς ΦΠΑ 
13%) συνολικού ποσού 8.542,80 € µε ΦΠΑ όσο αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση  και 
µε καµία έκπτωση . β) για την προµήθεια 1.100 λίτρων του σκευάσµατος EFNTAKON 40 
EC (Dimethoate 40 EC) κατέθεσε προσφορά η εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(Λ. 
Μεσογείων 449-15343 Αγ. Παρασκευή) µε τιµή 6,70€ (χωρίς ΦΠΑ 13%) το λίτρο και 
συνολικό ποσό 8.328,10 € µε ΦΠΑ ,όσο αναφέρεται  στην ανωτέρω απόφαση και µε καµία 
έκπτωση...». 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ



 - 39 - 

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

(απόφαση 22/939/31-07-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα 
δακοκτονίας έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στους κάτωθι προµηθευτές, µετά από τη 
διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει της αριθµ. 20/852/15-07-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, δεδοµένου ότι ο σχετικός διαγωνισµός απέβη άγονος 
και λόγω του επείγοντος της άµεσης υλοποίησης του προγράµµατος καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς, ως εξής:  

Α. στην εταιρεία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προµήθεια 1.200 λίτρων του 
σκευάσµατος Spinosad (0,024%β/ο), µε τιµή προσφοράς € 6,30 το λίτρο (χωρίς ΦΠΑ 13%) 
και συνολικό ποσό € 8.542,80 µε ΦΠΑ και  

Β. στην εταιρεία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», για την προµήθεια 1.100 λίτρων του σκευάσµατος 
EFNTAKON 40 EC (Dimethoate 40 EC), µε τιµή προσφοράς € 6,70 το λίτρο (χωρίς ΦΠΑ 
13%) και συνολικό ποσό € 8.328,10 µε ΦΠΑ. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τις ανωτέρω εταιρείες, για την προµήθεια των ως άνω 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2013 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), από επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 
1643) 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 δαπάνης για την επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού –Οικονοµικού της  Π.Ε Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
72558/2269/25-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72838/2770/25-07-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 246,00 
€ µε ΦΠΑ για την  επισκευή του φωτοτυπικού ΜΙΤΑΚΜ-2560 της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της  Π.Ε Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/940/31-07-2013) 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 246,00 µε ΦΠΑ για την επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της  Π.Ε Θεσπρωτίας, η οποία θα βαρύνει τον ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0869α του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2013. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 δαπάνης για την προµήθεια θεϊκής αµµωνίας για το πρόγραµµα δακοκτονίας 
της  Π.Ε Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5307/29-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73737/2794/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης «….. εκτιµωµένου ποσού  
40 ευρώ περίπου για την προµήθεια θεϊκής αµµωνίας για το πρόγραµµα δακοκτονίας. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1699 (λοιπές προµήθειες) του φορέα 295 
∆ακοκτονίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/941/31-07-2013) 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 40,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια θεϊκής αµµωνίας για το 
πρόγραµµα δακοκτονίας της  Π.Ε Θεσπρωτίας, η οποία θα βαρύνει τον ΕΦ 295 ∆ακοκτονίας, 
ΚΑΕ 1699 (λοιπές προµήθειες) του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας έτους 2013. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 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. 
1219/26-07-2013, 1246/30-07-2013 και 1248/30-07-2013 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα 
µε αρ. πρωτ. 73333/2773/26-07-2013, 74063/2811/30-07-2013 και 74064/2812/30/22-07-
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 22/942/31-07-2013) 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ
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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:  

Αφιέρωµα στην ελληνική, ποντιακή και µικρασιατική παράδοση 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Πρέβεζας και τον Σύλλογο Μικρασιατών και Ποντίων Πρέβεζας, αφιερώµατος στην 
ελληνική, ποντική και µικρασιατική µε παραδοσιακούς χορούς και µουσική, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2013 στην πλατεία Ανδρούτσου, ενώ στις 15 Αυγούστου 
2013, µετά τη λειτουργία στην Ιερά Mονή Κοζύλης στην Νέα Σαµψούντα Πρέβεζας, θα 
ακολουθήσει µουσικό πρόγραµµα από τον σύλλογο µε την συµµετοχή χορωδίας. 

Σκοπός της Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, είναι η προσπάθεια να 
διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου µέσα από την µουσική και τον χορό που 
αποτελούν κύριες εκφράσεις του. Επίσης στόχος 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 
να δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί µε τη σειρά τους ένα δυναµικό παρόν στις 
πολιτιστικές εξελίξεις του σήµερα.  

Η ανταπόκριση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη διότι στην περιοχή είναι έντονο το 
ποντιακό στοιχείο. Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, προσελκύουν 
άτοµα των γύρω περιοχών, όπως και τους επισκέπτες που βρίσκονται εκείνοι την περίοδο 
στην περιοχή ( ευρείας απήχησης). 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.600,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την προµήθεια υλικών για κατασκευή πανό, 
εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών, ηχητική κάλυψη, βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και 
διατροφή χορευτικών (αγορά κρέατος που θα ψηθεί µε την επιµέλεια του Συλλόγου 
αναψυκτικών - νερών), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 
030. 

∆ιήµερες εκδηλώσεις στον Ωρωπό – Γιορτή κρασιού 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τον σε συνεργασία µε 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωρωπού «το Ζάλογγο», διήµερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα  
πραγµατοποιηθούν στον Ωρωπό στις 9 και 10 Αυγούστου 2013, µε ελεύθερη είσοδο. Στις 9 
Αυγούστου 2013 θα γίνει βραδιά παραδοσιακών χορών µε τη συµµετοχή χορευτικών 
τµηµάτων από την περιοχή και των χορευτικών του συλλόγου. Στις 10 Αυγούστου 2013 θα 
πραγµατοποιηθεί η Γιορτή Κρασιού, µια γιορτή που πραγµατοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 
χρόνια και κατακλύζεται από πλήθος κόσµου. Η συγκεκριµένη εκδήλωση έχει ως σκοπό να 
στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής προβάλλοντας ένα τοπικό προϊόν και 
προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού (ντόπιων και ξένων). Να προσφέρει ψυχαγωγία στους 
παρευρισκόµενους µε γνήσια λαϊκή παραδοσιακή  µουσική. 

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται 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 τις συγκεκριµένες διοργανώσεις  είναι πολλαπλά: 

• Συντελούν στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η 
οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.  

• ενισχύουν την ερασιτεχνική δηµιουργία και τον πολιτισµό του τόπου µας. 
• τονώνουν τη ζωή στα χωριά της περιοχής µας  
• συµβάλλουν στην ψυχαγωγία των κατοίκων. 
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• συντελούν στην προσέλκυση επιπλέον επισκεπτών στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 900,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ενοικίαση καθισµάτων και ηχητική κάλυψη, η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Βραδιά παραδοσιακού χορού και µουσικής στο Ριζοβούνι 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
Μορφωτικό Σύλλογο Ριζοβουνίου, πολιτιστικής εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 
Αυγούστου 2013 και στην οποία θα συµµετέχουν χορευτικά σχήµατα από την ευρύτερη 
περιοχή. 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων 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 της ευρύτερης 
περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την 
περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. 

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». 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων και κατασκευή 
παταριού, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

Μουσική εκδήλωση µε την Φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µουσικής εκδήλωσης µε τη 
Φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16 Αυγούστου 2013 στο κηποθέατρο 
Πρέβεζας. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει έργα γνωστών συνθετών που έχουν 
ακουστεί σε ελληνικές και ξένες ταινίες. Τη φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ θα πλαισιώσουν 25 
εκτελεστές πνευστών οργάνων που θα προσδώσουν στην εκδήλωση ξεχωριστό κύρος και 
ποιότητα. Την εκδήλωση θα ανοίξει η παιδική µπάντα της φιλαρµονικής ΟΡΦΕΑΣ. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την   ευκαιρία στους κατοίκους της 
περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  συνθετών 
από τη φιλαρµονική της πόλης που είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους. Εξάλλου το ρεπερτόριο 
είναι τέτοιο ώστε να µπορούν να το παρακολουθήσουν και λιγότερο µυηµένοι σε αυτό το είδος 
της µουσικής.  Επίσης είναι καλλιτεχνική εκδήλωση  που καλλιεργεί τη µουσική παιδεία ,µυεί 
το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στην οργανική µουσική και προσφέρει µουσικά ακούσµατα 
στους συµπολίτες µας. Η 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 € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για διαµονή και διατροφή των µουσικών και 
εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, 
ΣΑΕΠ 030. 

∆ιήµερο σακακιού 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας, διήµερου σκακιού στις 21 και 22 Αυγούστου 2013, 
που θα πραγµατοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης και περιλαµβάνει, την πρώτη µέρα 
αγώνα επίδειξης (σιµουλτανέ) µε διεθνούς φήµης γκρανµαιτρ δηλαδή αντιµετώπιση πολλών 
συγχρόνως παιχτών από έναν και τη δεύτερη µέρα, ελεύθερο παιχνίδι µεταξύ σκακιστών µε 
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την επιµέλεια του γνωστού σκακιστή και επαγγελµατία προπονητή σκακιού, Ανδρέα 
Αθανασιάδη και ελεύθερο σκάκι για όλους. 

Γενικά ως σπορ το σκάκι, η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη των αιώνων, αποτελεί ένα 
συναρπαστικό τρόπο δοκιµής των πνευµατικών δυνάµεων των παικτών που παίζουν µε ίσους 
όρους εφαρµόζοντας µε ακρίβεια και επιδεξιότητα τους κανόνες του παιγνιδιού. Καλλιεργεί και 
αναπτύσσει σπουδαία προτερήµατα όπως πειθαρχία, διαπαιδαγώγηση της θέλησης και της 
αντοχής, ανάπτυξη µνηµονικού, ετοιµότητα, εξυπνάδα, λογική σκέψη. Ειδικά στους νέους 
προωθεί την αναβάθµιση του µορφωτικού δυναµικού του µαθητή, ερεθίζοντας διαρκώς την 
συνδυαστική σκέψη, αυξάνοντας ταυτόχρονα την κριτική του ικανότητα και ειδικότερα την 
αυτοκριτική. Η ένταξη του αθλητή στο συλλογικό επίπεδο προωθεί την ωρίµανση του 
χαρακτήρα και προετοιµάζει την σωστή κοινωνική ένταξη. Το παιδί διαµέσου του σκακιού 
παίρνει αποφάσεις σε διαρκώς µεταβαλλόµενες καταστάσεις κάτι που καταπολεµά την 
αναποφασιστικότητα και ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για αµοιβή επαγγελµατία σκακιστή, 1 ηµέρα 
διανυκτέρευση και γεύµατα, ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων, εκτύπωση αφισών και 
διπλωµάτων, ενοικίαση οπτικοακουστικών µέσων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030. 

17ο Αντάµωµα των Απανταχού Γοργοµυλιωτών 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γοργοµύλου, εκδήλωσης για το Αντάµωµα των 
απανταχού Γοργοµυλιωτών, που θα γίνει την Πέµπτη 15 Αυγούστου στον Ι.Ν. Κοιµήσεως της 
Θεοτόκου Γοργοµύλου και περιλαµβάνει παραδοσιακές µουσικές διαδροµές που 
συνοδεύονται µερικές φορές από χορούς µε τις παραδοσιακές στολές του συλλόγου και 
νόστιµη ψητή προβατίνα που προσφέρουν δωρεάν οι κτηνοτρόφοι του χωριού.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε σαν γενικό φαινόµενο την αναβίωση ηµερησίων 
πανηγυριών ως πολιτιστικό στοιχείο, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης π.χ Βουλγαρία - Ιταλία - Ισπανία. Αυτό συντελείται όχι µόνο για λόγους 
ψυχαγώγησης των συµµετεχόντων στις εκδηλώσεις αυτές, αλλά κυρίως διότι οι οργανωτές 
τους διαβλέπουν σε κάτι µονιµότερο και υψηλότερο, στη διαφύλαξη της τοπικής παράδοσης 
και τη µεταλαµπάδευσή της στη νέα γενιά, ώστε να βρει ερείσµατα, ενόψει της επιχειρούµενης 
παγκοσµιοποίησης η οποία ισοπεδώνει έθνη και λαούς που δεν έχουν ιστορική µνήµη.  

Το Αντάµωµα των απανταχού Γοργοµυλιωτών υπήρξε µία πρωτοβουλία του Μορφωτικού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γοργοµύλου πριν από 17 χρόνια και σκοπό είχε να φέρει σε επαφή 
τους Γοργοµυλιώτες όλου του κόσµου. Ο σκοπός επιτεύχθηκε από τα πρώτα χρόνια καθώς η 
ανταπόκριση των Γοργοµυλιωτών ήταν µεγάλη. Κάθε χρόνο πάνω από 1.500 άτοµα ερχόταν 
το 15Αυγουστο στον αύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου για να γιορτάσουν τη 
µεγάλη αυτή θρησκευτική γιορτή και ταυτόχρονα να δουν τους συγχωριανούς τους. Καθώς τα 
χρόνια περνούσαν η εκδήλωση έγινε γνωστή και στα γύρω χωριά, µε συνέπεια η προσέλευση 
να είναι ιδιαίτερα µεγάλη.  

Επίσης το Αντάµωµα των απανταχού Γοργοµυλιωτών είναι µία εκδήλωση που βοηθά την 
τοπική κοινωνία γιατί οι κάτοικοι της περιοχής ανανεώνουν τις σχέσεις τους και την 
επικοινωνία και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον για το χωριό. 
Έτσι το χωριό παραµένει ζωντανό και φιλόξενο.  

Ταυτόχρονα το Αντάµωµα βοηθά οικονοµικά την τοπική κοινωνία καθώς πολλοί συγχωριανοί 
και επισκέπτες βρίσκονται εκείνη την χρονική περίοδο στο χωριό. 

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

Θεατρική παράσταση στη Λυγιά  
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− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Λυγιάς, της παιδικής θεατρικής παράστασης «Ονειροκυνηγός» σε 
σκηνοθεσία Κων/νου Πασσά, στις 16 Αυγούστου 2013 στην πλατεία Λυγιάς µε δωρεάν 
είσοδο. 

Μια θεατρική παράσταση από πολιτιστική και κοινωνική άποψη ανεβάζει το πνευµατικό 
επίπεδο του κοινού και προσφέρει πολιτιστικά ερεθίσµατα. Εξάλλου στην επαρχία δεν είναι 
πολλές οι ευκαιρίες για να παρακολουθήσει κανείς µια θεατρική παράσταση.  Η παιδική 
παράσταση  ευνοεί την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, ενισχύει 
και ενθαρρύνει την έκφραση των λανθανόντων γνωρισµάτων του χαρακτήρα τους και 
αποσκοπεί στη δηµιουργία ελεύθερων ατόµων µε πνευµατική υποδοµή, αισθητική 
καλλιέργεια, συναισθηµατικό πλούτο, κοινωνική συνείδηση και πολιτισµική ταυτότητα. Το 
θέατρο καταδεικνύεται  ως σηµαντικό εργαλείο µάθησης, ως δρόµος που οδηγεί το παιδί στην 
κατάκτηση της γνώσης του κόσµου, αλλά και του εαυτού του µε τρόπο ευχάριστο, 
δηµιουργικό, διασκεδαστικό.  

Το θέατρο κινητοποιεί τη δηµιουργικότητά των παιδιών, τα βοηθά να κατανοούν τα 
συναισθήµατά τους και αναπτύσσει την ικανότητά τους να κατανοούν. Τους επιτρέπει  να 
αντιµετωπίσουν τους φόβους τους µέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, προκαλεί τους 
προϊδεασµούς τους σχετικά µε τον κόσµο στον οποίο ζουν, αναπτύσσει την αισθητική τους, 
αλλά και τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες και τους παρουσιάζει νέες ιδέες 
επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τη γνώµη τους για αυτές.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 738,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την αµοιβή του θιάσου, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 1 έως 2-08-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73628/593/29-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 73700/2790/29-07-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, κ. Ιωάννου Ευστρατίου, στην Αθήνα, από 1 έως 2-08-2013 προκειµένου να 
παραβρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη 
Γεωργιάδη. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/943/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 1 έως 2-08-2013, προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση 
µε τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 120,00 για την 
κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας αποζηµίωσης και µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716.   
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ



 - 51 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος,  

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - 
Τρικάλων» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη Ε∆Ε.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1985/23-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71852/2762/23-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα, ο 2ος ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 
94.205,76 € µε το ΦΠΑ, µε την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει τα εξής: «…. Σχετικά σας γνωρίζουµε ότι ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 χωρίς τροποποίηση του βασικού 
σχεδίου και της µορφής αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη των 94.205,76 € µε το ΦΠΑ του 
2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 1.418,80 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ. Η 
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υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών 
εργασιών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ 
ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου.». Στην αιτιολογική έκθεση που 
συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής: «…..Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 05-06-2012 
µε το σύστηµα προσφοράς, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και τελευταίος µειόδότης 
αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση του  Ιωάννη Γαλάνη µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
οκτώ επί τοις εκατό (8%) των τιµών του τιµολογίου της µελέτης. Το Πρακτικό της 
δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθµ.17/683/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. Το συµφωνητικό για το ποσό 92.786,96€ µε 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 06-08-2012. Την ίδια ηµέρα έγινε και η 
εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο. Με την αριθµ.37/1550/27-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-06-2013. Με την αριθµ. : 1484/18-06-2013 απόφαση 
της ∆ΤΕ ΠΕ Άρτας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο ως προς 
την δαπάνη των εργασιών µε την αρχική µελέτη και η συνολική δαπάνη παραµένει στο 
ποσό των 92.786,96€ µε την αναθεώρηση και το ΦΠΑ και περιέλαβε τις αυξοµειώσεις των 
ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιµετρήσεις των 
εκτελεσθεισών εργασιών και ακριβείς προµετρήσεις των υπολειποµένων. Ο παρών 2ος 
Α.Π.Ε συντάχθηκε αποκλειστικά για να καλύψει την επιπλέον δαπάνη της προµήθειας της 
ασφάλτου (απολογιστικά), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.153,50€ µε ΓΕ και ΟΕ 18% 
και η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 94.205,76 µε ΦΠΑ και αναθεώρηση 
αυξηµένη κατά 1.418,80€ ως προς την σύµβαση..…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/944/31-07-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - 
Τρικάλων» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης € 94.205,76 µε 
ΦΠΑ ήτοι µε υπέρβαση κατά € 1.418,80 σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των απολογιστικών της ασφάλτου, όπως συντάχθηκε 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού και µε τον οποίο 
ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου. 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος,  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 
2014.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 21/882/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
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. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73607/5863/29-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 74005/2807/30-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία αποστέλλει το Σχέδιο της διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισµού του 
θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/945/31-07-2013) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του 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, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
73607/5863/29-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού, διαµορφώνεται στο ποσό των € 
2.948.436,10 ήτοι: Α) ποσό € 2.485.336,10 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια συνολικά 1.911.797 λίτρων 
καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) ποσό € 463.100,00 για την προµήθεια συνολικά 320.100 
λίτρων καυσίµων κίνησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης, ως εξής: 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                                                            ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΑΠΛΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ 
ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ (ΠΡΩΗΝ 

SUPER) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

  (Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιµή 
1,30 €) 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 
τιµή      

1,72 €) 

(Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική 
τιµή 1,88 €) 

(Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 
τιµή     

1,42 €) 

1 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

120.000 156.000,00 25.000 43.000,00 ▬  225.000 319.500,00 

2 
" ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.847 7.601,10 ▬  ▬  200 284,00 

3 Ο.Α.Ε.Ε. - ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6.950 9.035,00 ▬  ▬  ▬  

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

20.000 26.000,00 1.200 2.064,00 ▬  ▬  

5 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

100.000 130.000,00 ▬  800 1.504,00 20.000 28.400,00 

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

150.000 195.000,00 ▬  ▬  ▬  

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

110.000 143.000,00 ▬  ▬  ▬  

8 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40.000 52.000,00 ▬  ▬  ▬  

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

50.000 65.000,00 200 344,00 ▬  3.000 4.260,00 

10 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

91.000 118.300,00 900 1.548,00 ▬  13.300 18.886,00 

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

1.200.000 1.560.000,00 ▬  ▬  30.500 43.310,00 

12 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 18.000 23.400,00 ▬  ▬    

 ΣΥΝΟΛΟ 1.911.797 2.485.336,10 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

320.100 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

463.100,00               

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ): 

2.948.436,10  
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Η ως άνω δαπάνη, στο µέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), στον ΕΦ 
072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιµα θέρµανσης, στον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 για τα καύσιµα κίνησης των 
µηχανηµάτων και στον ΕΦ 073 ΚΑΕ 1511 για τα καύσιµα κίνησης των αυτοκινήτων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες 
επισκευής – συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου», προϋπολογισµού € 33.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 7/201396 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την µε αριθµό 64213/2719/03-07-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ. Α. 
2010ΕΠ03000014, «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 
(Υποέργο: Εργασίες επισκευής - συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου)». 

7. Την αριθµ. 19/821/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
64339/1235/04-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 64335/1231/04-07-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 73871/1439/30-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74002/2805/30-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το από 23-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για 
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την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «… Κατόπιν η Ε. ∆. 
έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη 
συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της 
∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και 
η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της 
∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και 
η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των 
διαγωνιζοµένων.  Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) 
ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό 
διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές 
Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µειοδότης αναδείχτηκε ο κ. Λάµπρου 
Αλκιβιάδης  µε έκπτωση 25 % και µε προσφερόµενο ποσό 24.750,00 (µε Φ.Π.Α.). Η  Ε. ∆.  για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου (Εργασίες επισκευής-συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος 
Ραγίου)», κρίνει την προσφορά   του  κ. Λάµπρου Αλκιβιάδη  συµφέρουσα και εισηγείται την 
ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτόν, αντί του ποσού των 24.750,00  (µε Φ.Π.Α.)..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/946/31-07-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες 
επισκευής – συντήρησης θυροφραγµάτων φράγµατος Ραγίου», προϋπολογισµού € 33.000,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Λάµπρου Αλκιβιάδης µε έκπτωση 25% και µε προσφερόµενο ποσό € 24.750,00 µε Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Λάµπρου Αλκιβιάδη, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (25,00%) 
είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Ε.∆. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης 
επαρχιακής οδού στην Α. Ρευµατιά» προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω 
κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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.∆. 
7/201396. 

6. Την αριθ. 37071/1705/19-04-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για 
την κατασκευή του υποέργου του θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013». 
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7. Την αριθµ. 15/562/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, 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. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37579/1459/14-05-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 44940/1697/15-05-2013 
απόφαση της ∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 68563/2671/26-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74004/2806/30-07-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας 
γνωρίζουµε ότι η δηµοπρασία του έργου του θέµατος που είχε προγραµµατισθεί για τις 16 
Ιουλίου 2012 δεν έγινε λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας. Συγκεκριµένα, 
στις 15/7/2013 στάλθηκε στην Υπηρεσία µας, έγγραφο (4ο Σχετ.) σχετικά µε τη διόρθωση 
παλαιότερα εκδοθείσας αντίστοιχης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του έργου του 
θέµατος, µε διαφορετικό µεταξύ άλλων ποσό δεσµευόµενης πίστωσης. Κατόπιν των 
ανωτέρω και προς αποφυγή προβληµάτων στην οµαλή εξέλιξη του έργου, παρακαλούµε 
για την ακύρωση της διαδικασίας δηµοπράτησης.». 

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

(απόφαση 22/947/31-07-2013) 

Ματαιώνει τη διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τµήµατος της 8ης 
επαρχιακής οδού στην Α. Ρευµατιά» προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ3000001, 
λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας που αφορά στις διατάξεις του Π.∆. 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος,  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Παύλου 
Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
αφορά στην προµήθεια καυσίµων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του οδηγού του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
74105/2666/30-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 74167/2815/30-07-2013 
στον φάκελο 6/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται 
τα εξής: « … Έχοντας υπόψη: ……. 2. Το Π.∆ 470 /75 «Περί υποχρεώσεων και ευθυνών 
των Ν.Π.∆.∆ εξ ενταλµάτων προπληρωµής» (ΦΕΚ 148 Α). 3. Τις εγγεγραµµένες στον 
προϋπολογισµό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, οικ. έτους 2013…. 4. Τον 
πίνακα ΚΑΕ, δεκτικών εκδόσεως Ενταλµάτων Προπληρωµής, που επισυνάπτεται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου. 5. Την ανάγκη έκδοσης ΧΕΠ για 
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προµήθεια καυσίµων κίνησης για οδοιπορικά έξοδα του οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Πρέβεζας. Η φύση της εν λόγω δαπάνης δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τακτικό 
χρηµατικό ένταλµα διότι η προµήθεια πετρελαίου κίνησης πραγµατοποιείται εκτός Νοµού. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την έκδοση Χ.Ε.Π. ποσού 1.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2013, 
ποσό το οποίο θα εκταµιευτεί από το υφιστάµενο στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.) 
λογαριασµό της Π. Ε. Πρέβεζας, µε αριθµό 3050300203369, για  την πληρωµή δαπάνης 
για προµήθεια καυσίµων για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013.  Υπόλογος: Ο µόνιµος υπάλληλος του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Π. Λεόπουλος Παύλος,  µε ΑΦΜ  035339996 (∆ΟΥ Πρέβεζας)  και  
ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού του Χ.Ε.Π. την 16/12/2013. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν 
οι απαιτούµενες πιστώσεις στον προϋπολογισµό  της Π. Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/948/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 & ΚΑΕ 
1511 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και την 
έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του 
µόνιµου υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, Παύλου 
Λεόπουλου, για την πληρωµή δαπάνης που αφορά στην προµήθεια καυσίµων για το 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο του οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013, 
και µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού του Χ.Ε.Π. την 16/12/2013. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής Κων/νος,  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-09-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1998/29-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 74060/2810/30-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 22-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 27.08.2013, δεδοµένου ότι λόγω 
της φύσης των εργασιών που είναι διασκορπισµένο σε όλο το δίκτυο του νοµού Άρτας και 
των δυσπρόσιτων περιοχών εκτέλεσης του έργου, τα συνεργεία µετακινούνται σε µεγάλες 
αποστάσεις, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της κατασκευής εντός 
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της συµβατικής προθεσµίας. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …  Η 
σύµβαση υπογράφηκε την 29.01.2013 και έληξε την 29.07.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται 
από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 
120.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 61.200,00 € µε Φ.Π.Α. Μέχρι 
σήµερα έχει εκτελεσθεί η διαγράµµιση του οδοστρώµατος ενώ για την ολοκλήρωση του 
έργου αποµένουν µέρος των εργασιών τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας και οι 
πινακίδες σήµανσης. Το ποσοστό του έργου που εκτελέστηκε ανέρχεται στο 50% περίπου. 
Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.09.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά… .». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/949/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας 
«Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
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 

Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας που αφορά το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», αναδόχου 
εταιρείας «∆ΟΜΟΚΑΤ 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», του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012.  

6. Την µε αριθµό οικ. 173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων 
και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών». 

7. Την αριθµ. 14/568/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 39270/685/03-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν 
τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για τα οποία, καθώς και για τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα 
προκηρυχθεί το έργο, διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε την 
αριθµ. πρωτ. 119022/04-05-2012 απόφασή της, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 22/886/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου 
του θέµατος, που διενεργήθηκε την 17-07-2012 και η ανάθεση του έργου στην εταιρεία µε την 
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επωνυµία «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», µε ποσοστό έκπτωσης 45,2% και µε προσφερόµενο ποσό € 
4.543.103,52  µε Φ.Π.Α. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74351/1450/31-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
74740/2825/31-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται 
συνηµµένα: 1. το αριθµ. πρωτ. 74351/1450/31-07-2013 Εργολαβικό Συµφωνητικό µεταξύ του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εκπρόσωπο του Φορέα κατασκευής και του Κυρίου 
του έργου και του Αντώνιου Ασωνίτη, εκπροσώπου της αναδόχου «∆ΟΜΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.», για την 
εκτέλεση του έργου του θέµατος, 2. Αίτηση Αναδόχου, 3. Ιδιωτικό Συµφωνητικό Σύστασης 
Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας και 4. Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας για Σύσταση 
Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο του θέµατος.  

Στη συνηµµένη Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής:  

«… 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του αποχετευτικού  δικτύου και 
του Βιολογικού Καθαρισµού Φιλιατών Νοµού Θεσπρωτίας.  

Το προτεινόµενο σύστηµα επεξεργασίας είναι οι τεχνητοί υγρότοποι. Η εγκατάσταση 
επεξεργασίας εγκαθίσταται σε οικόπεδο περίπου 50 στρεµµάτων και αποτελείται από τις επιµέρους 
µονάδες: 
1. Έργα Εισόδου – By Pass 
α) Φρεάτιο εισόδου – κανάλι 
β) Εσχαρισµός 
γ) Μετρητής ροής  
δ) ∆ιάταξη για παράκαµψη της εγκατάστασης 
2. Πρωτοβάθµια Επεξεργασία 
α) Φρεάτιο µερισµού παροχής 
α) ∆εξαµενή Imhoff 
3. ∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία 
α) Κλίνες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, Στάδιο Ι 
β) Κλίνες δευτεροβάθµιας επεξεργασίας, Στάδιο ΙΙ 
γ) Φρεάτια τροφοδοσίας (Α και Β) 
4. Τριτοβάθµια Επεξεργασία 
α) Λίµνες ωρίµανσης 
β) ∆εξαµενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης 
5. Έργα Τελικής ∆ιάθεσης 
α) Φρεάτιο εξόδου – δειγµατοληψίας 
β) Αγωγός διάθεσης επεξεργασµένων 
γ) Αντλιοστάσιο άρδευσης – ανακυκλοφορίας 

Εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές µονάδες θα εγκατασταθεί κτίριο ελέγχου µε 
βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, χώρος ηλεκτρολογικών πινάκων, εργαστήριο, WC), πίνακας ελέγχου 
για τη ρύθµιση και τον έλεγχο της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού (µηχανοκίνητη εσχάρα, 
αναδευτήρας αποχλωρίωσης, αντλίες, ηλεκτροκίνητα θυροφράγµατα και δικλείδες), όπως και δίκτυο 
άρδευσης, εξωτερικού φωτισµού, έργα οδοποιίας, διευθέτησης οµβρίων υδάτων, πρασίνου και 
διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

Ο χώρος του γηπέδου θα περιφραχθεί, ενώ προβλέπονται δύο πύλες εισόδου στην εγκατάσταση 
από τους υπάρχοντες δρόµους πρόσβασης. Εσωτερικά της εγκατάστασης και περιµετρικά της κάθε 
µονάδας επεξεργασίας θα διαµορφωθεί βοηθητική οδός πρόσβασης και θα διαστρωθεί µε αµµοχάλικο 
πάχους 0,15 m. 

Για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος προβλέπεται η λειτουργία µέσω ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους. Το Η/Ζ είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της λειτουργίας του βασικού Η/Μ εξοπλισµού. 
2.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  
 Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» µε συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους. 
 3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
Με την µε αριθµό 14/568/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου ορίστηκε η 17/7/2012 
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
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  Με την µε αριθµό 22/886/31-07-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, έγινε απόρριψη υποβληθείσας Ένστασης και έγκριση ανάθεσης του έργου στην Εταιρεία µε 
την επωνυµία «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», µε έκπτωση 45,2% και µε προσφερόµενο ποσό 4.543.103,52 € µε 
ΦΠΑ. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και του εκπροσώπου της Αναδόχου, υπογράφηκε 
το µε αρ. 4351/1450/31-07-2013 Συµφωνητικό ποσού 4.543.103,52€ µε ΦΠΑ 
4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε του Ν. 3669/08 περί κύρωσης κωδικοποίησης κατασκευής 
δηµοσίων έργων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 
5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ   
Η ανάδοχος «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» µε την από 31-07-2013 Αίτησή της ζητάει την σύσταση 
Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας µε την εταιρεία «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», σε ποσοστά 70% και 30% 
αντίστοιχα,  καταθέτοντας τον φάκελο µε τα απαιτούµενα από τον νόµο δικαιολογητικά. 
6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  Η Υπηρεσία µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστώνοντας ότι 
πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Ν. 3669/2008, που αφορούν την Κατασκευαστική 
Κοινοπραξία και τους όρους και την διαδικασία έγκρισής της,  

εισηγείται 
την σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ», µεταξύ της 
Αναδόχου εταιρείας «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» και της  εταιρείας «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ» σε ποσοστά 70% και 30% 
αντίστοιχα, µε την επωνυµία «Κ/Ξ ∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ - ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ» και µε βάση τους λοιπούς όρους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο από 31-07-2013 συνηµµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό Κατασκευαστικής 
Κοινοπραξίας.….». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/950/31-07-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Ν. 3669/08, τη σύσταση 
Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε 
ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), µεταξύ της Αναδόχου εταιρείας «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» και 
της  εταιρείας «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ» σε ποσοστά 70% και 30% αντίστοιχα, µε την επωνυµία «Κ/Ξ ∆ΟΜΟΚΑΤ 
ΑΤΕ - ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ» και µε βάση τους λοιπούς όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στο από 31-07-2013 
Ιδιωτικό Συµφωνητικό Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, στα πλαίσια της 
τοποθέτησής του στις σχετικές µε τη δηµοπράτηση και ανάθεση του έργου, αριθµ. 14/568/21-05-2012, 
17/676/21-06-2012 και 22/886/31-07-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
την πρότασή του για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του 
θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο 
µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: 
«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 14/505/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και 
διαβάσεων», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 
(ΕΦ 071 / ΚΑΕ 9459) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 33755/1142/26-04-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Το αριθµ. πρωτ. 74187/2669/30-07-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74294/2816/31-07-
2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζεται συνηµµένα το 
Πρακτικό Ι/19-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και 
εισηγείται την έγκρισή του και την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/19-07-2013 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 δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την 
αρ. πρωτ: 41260 /1361/30-04-2013 διακήρυξη, για την υλοποίηση του έργου: 
«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων» (αρ. διακήρυξης: 6/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 21η του µηνός Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 
γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
επιτροπή διεξαγωγής 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, 
σύµφωνα µε την αρ. 6/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 41260 /1361/30-04-
2013), µε τίτλο: «Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων». 

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, 

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 ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 

ΕΙ∆Η Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Ο∆ΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 Αριθµ: 2850545588 
 Ποσού: 2.250,00 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
2 

Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ  
Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 Αριθµ: 2917538304 / 15-5-2013 
 Ποσού: 2.250,00 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

3 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ 
ALPHA bank 
 Αριθµ: GRZ083652 
 Ποσού: 2.250.00 € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

 
 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόµενα από την αρ. 6/2013 διακήρυξη, δικαιολογητικά.   
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2.  Τεχνικές προδιαγραφές 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 
στην ανωτέρω διακήρυξη. Η επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο κρίνει αποδεκτές τις 
τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις της διακήρυξης για τις προσφερόµενα είδη. 
 
3.  Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 
προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία (01-07-2013) σε 
συνεδρίαση για την εξέταση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων.   

Οι προσφερόµενες τιµές  καταγράφηκαν, ως εξής: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 

13.600 κιλά 

ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ  

5.200 κιλά α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΕΙ∆Η Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Ο∆ΙΚΗ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2,37 32.232  0,79  4.108  36.340,00 € 

2 Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ  
Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ 2,19 29.784 0,78 4.056 33.840,00 € 

3 ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ 2,17 29.512 0,78 4.056  33.568,00 € 

 
Από τις ανωτέρω αξιολογηθείσες οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 1 της αρ. 6/2013 διακήρυξης (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), προκύπτει τελικός µειοδότης για την 
πραγµατοποίηση της προµήθειας η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ. 

 

Η Επιτροπή, στο σηµείο αυτό ενηµερώθηκε από τον Πρόεδρο αυτής ως προς το αρ. 
πρωτ. 59908/2326/21-6-2013 αίτηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων για αύξηση του συµβατικού 
αντικειµένου, στα πλαίσια του  εγκεκριµένου προϋπολογισµού της προµήθειας.   

Λαµβάνοντας υπόψη:  
� Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α του Π.∆. 118/2007, σύµφωνα µε το οποίο «Το 

αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που θα 
καθορίζεται από τη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για 
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.00 ευρώ περιλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

�  Τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 6/2013 διακήρυξης, σύµ,φωνα µε το οποίο «Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ή µικρότερης 
ποσότητας, καθώς και αυξοµείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών,  κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες. Η ανωτέρω 
αύξηση των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από δέκα 
πέντε (15) τοις εκατό, η δε αντίστοιχη µείωση  µέχρι πενήντα (50) τοις εκατό.» 

� Το αρ. πρωτ. 59908/2326/21-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 
� Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την αρ. 6/2013 

διακήρυξη ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 ευρώ. 
� Τις ανωτέρω οικονοµικές προσφορές. 
 

Η επιτροπή, προτείνει: 
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Α) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διενεργηθέντος διαγωνισµού, για µεγαλύτερη 
ποσότητα της αρχικά προκηρυχθείσας, κατά ποσοστό 8,9 % στα όρια δε του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού, ως εξής:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ                                                        
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 13.600 κιλά 5.200 κιλά 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(Προτεινόµενη αύξηση 8,9 %) 14.810 κιλά 5.663 κιλά 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (τελευταίου µειοδότη) 2,17 €/κιλό 0,78 €/κιλό 

ΣΥΝΟΛΑ (χωρίς ΦΠΑ) 32.137,70 € 4.417,14 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)  36.554,84 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ  (µε Φ. Π. Α.) 44.962,45 € 

 
 

Β) την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη της εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ» για την 
ως άνω προµήθεια, µε συνολικό ποσό 36.554,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

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

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

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

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

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

 Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 22/951/31-07-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/19-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: «Προµήθεια χρωµάτων 
διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 071 / ΚΑΕ 9459), 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των 
εταιρειών α) «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» β) «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
ΑΒΕΕ» και γ) «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», από τον οποίο προέκυψε ότι κατατέθηκαν όλα τα 
προβλεπόµενα από την αριθµ. 6/2013 διακήρυξη δικαιολογητικά, προχώρησε στην 
αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία 
τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω διακήρυξη. Μετά τον 
έλεγχό τους, η Επιτροπή έκρινε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, 
καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα 
προσφερόµενα είδη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και στον έλεγχο αυτών, από το οποίο προέκυψε ότι είναι 
σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 της αρ. 6/2013 διακήρυξης και τελικός µειοδότης για 
την πραγµατοποίηση της προµήθειας, είναι  η εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», µε συνολικό 
ποσό προσφοράς € 33.568,00 χωρίς ΦΠΑ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη το αριθµ. πρωτ. 
59908/2326/21-6-2013 αίτηµα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, για αύξηση 
του συµβατικού αντικειµένου, στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της 
προµήθειας, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α του Π.∆. 118/2007, και τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 6/2013 διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7), εισηγείται: Α) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διενεργηθέντος διαγωνισµού, για µεγαλύτερη ποσότητα της αρχικά προκηρυχθείσας, κατά 
ποσοστό 8,9 % στα όρια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, των 45.000,00 € και Β) την 
ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη της εταιρείας «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ» για την ως άνω 
προµήθεια, µε συνολικό ποσό € 36.554,84 χωρίς ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/19-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας: 
«Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών και διαβάσεων», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε 
ΦΠΑ,  

− Εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού, για µεγαλύτερη 
ποσότητα της αρχικά προκηρυχθείσας, κατά ποσοστό 8,9% και εντός των ορίων του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού, των 45.000,00 € βάσει της γνωµοδότησης της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού και για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω αριθµ. Ι/19-07-2013 Πρακτικό 
της (ανωτέρω υπό στ. 7),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. α του Π.∆. 118/2007, 
και τα αναφερόµενα στο άρθρο 14 της αρ. 6/2013 διακήρυξης, ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΛΕΥΚΟ 

ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ                                                        
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 13.600 κιλά 5.200 κιλά 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(Προτεινόµενη αύξηση 8,9 %) 

14.810 κιλά 5.663 κιλά 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (τελευταίου µειοδότη) 2,17 €/κιλό 0,78 €/κιλό 

ΣΥΝΟΛΑ (χωρίς ΦΠΑ) 32.137,70 € 4.417,14 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)  36.554,84 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ  (µε ΦΠΑ) 44.962,45 € 

 

− Αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης για την υλοποίηση της προµήθειας, η εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ ΑΕ», µε συνολικό ποσό € 36.554,84 χωρίς ΦΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός 
µειοδότης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
..................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το υποέργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου 
του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 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». 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 74057/3114/30-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο: «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)» (Υποέργο: Αποµάκρυνση 
στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων). 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74357/7339/31-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74463/2819/31-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7Λ9-ΔΘΒ



 - 73 - 

«… Σχετικά µε την αναγκαιότητα της «Αποµάκρυνσης στραγγιδίων για την αποφόρτιση του 
κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)» 
και για το αντικείµενο της παρούσας εισήγησης είναι σκόπιµο να αναφέρουµε – ιστορικά – τα 
ακόλουθα: 
Είναι γνωστό ότι το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου περαιώθηκε και µε το πέρας της δοκιµαστικής του 
λειτουργίας την 22-9-2012 και έκτοτε βρίσκεται σε φάση κανονικής λειτουργίας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τις αρ. πρωτ. 30786/04-04-2012 και αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-
2012 Αποφάσεις Περιφερειάρχη συγκρότησε Επιτροπές για τη διερεύνηση και αξιολόγηση 
των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αλλά και τη συνεχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», 
αντίστοιχα, όπου ως έργο της δεύτερης Επιτροπής περιλαµβάνεται και «…την πιθανή ανάγκη 
βελτιωτικών παρεµβάσεων και τη διερευνήσει εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων που παράγονται από τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας 
του ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, 
διαµορφώνοντας και την ανάλογη πρόταση για την – ενδεχόµενα - απαιτούµενη αλλαγή των 
υφιστάµενων Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου - σε 
συνεργασία µε συναρµόδιους Φορείς - να λάβει τις προσήκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη 
των ενδεχόµενων φαινοµένων ρύπανσης, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά 
του έργου στην εύρυθµη λειτουργία». 
Οι εν λόγω Επιτροπές είχαν - και συνεχίζουν να έχουν - συγκεκριµένο έργο και σκοπό να 
ενηµερώνουν γνωµοδοτικά την Περιφέρεια και ακολούθως τους αρµόδιους φορείς για τις 
ενδεχόµενες παρεµβάσεις και διορθωτικές κινήσεις, προκειµένου το «σύστηµα» ΧΥΤΑ να 
βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία και να πληροί τους όρους και τους σκοπούς για τους οποίους 
κατασκευάστηκε. 
Στα πλαίσια αυτά αξίζουν να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των εν 
λόγω Επιτροπών που αποτελούν και οδηγό ενεργειών για την Περιφέρεια: 
⇒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Χ συνεδρίασης της Επιτροπής (22-11-2012): Συµπεράσµατα – Προτάσεις: 
«… 4) Προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο 
την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως 
και της πλήρους αποφόρτισής του….» 
«… 8) Προτείνεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης του έργου να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα και 
ενέργειες ώστε το έργο συνολικά να λειτουργεί άψογα και σύµφωνα µε τους σκοπούς που έχει να 
εκπληρώσει, αλλά κυρίως να εστιάσει το ενδιαφέρον του στη σωστή διαχείριση τόσο της 
εναπόθεσης των απορριµµάτων και του υδραυλικού φορτίου που παράγεται στο έργο, όσο και 
στην επεξεργασία των παραγοµένων στραγγισµάτων που να αποδίδει εκροή διαχειρίσιµη, 
σύµφωνη και µε τους περιβαλλοντικούς όρους…» 
«… 9) Τέλος για άλλη µια φορά θέλουµε να επισηµάνουµε και προτείνουµε την αναγκαιότητα 
αλλαγής των Περιβαλλοντικών Όρων για την εξεύρεση οριστικής λύσης στη διαχείριση και 
διάθεση των επεξεργασµένων στραγγιδίων…» 
Τα παραπάνω – ως ιστορικό – αλλά και µετά από επιτόπια αυτοψία (17-1-2013) της νέας 
Επιτροπής στον χώρο του ΧΥΤΑ υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) 
συντάχθηκε το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ όπου αποσπάσµατά του ακολουθούν: 
⇒ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (18-1-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 
«… 2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η 
αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση 
της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η 
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σηµερινή κατάσταση του υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι οριακά ελέγξιµη, ενόψει 
και των αναµενόµενων έντονων δυσµενών καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις)….» 

«… 3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων 
των φάσεων λειτουργίας του ΧΥΤΑ, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην οργανωµένη εναπόθεση των 
απορριµµάτων, την διαχείριση των οµβρίων και του παραγόµενου υδραυλικού φορτίου και την 
σωστή και ελεγχόµενη λειτουργία της ΜΕΣ για παραγωγή προϊόντος εκροής αποδεκτό για 
άρδευση και σύµφωνο µε τους ΕΠΟ και τις κείµενες διατάξεις….» 

«… 6) Για το πρόβληµα της διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου θα πρέπει να διερευνηθούν και 
εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων 
από το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» 

«… 7) Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή θα εξετάσει – κοστολογηµένα - τη δυνατότητα πρόσθετης 
(3βάθµιας) επεξεργασίας των στραγγισµάτων (MBR-RO κλπ) σε σχέση µε τους τρόπους διάθεσης 
αυτών, …, τα οποία θα συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση….» 

⇒ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (12-4-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 
«…2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η 
αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση 
της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η 
σηµερινή κατάσταση του υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι κρίσιµη και οριακά 
ελέγξιµη, λόγω των έντονων δυσµενών καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις) που 
παρουσιάστηκαν τους τελευταίους έξι µήνες. 

3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων των 
φάσεων λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ….. 

Μέχρι την επίτευξη των παραπάνω ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα πρέπει να εφαρµόσει 
την καταλληλότερη πρακτική διαµόρφωσης και στεγανοποίησης του ανάγλυφου στα κατάντι του 
κυττάρου (φρύδι), ώστε να αποµακρύνεται σηµαντική ποσότητα οµβρίων από τον ενεργό χώρο 
του ΧΥΤΑ και έτσι να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερχείλισης των στραγγισµάτων του κυττάρου. 

Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη λειτουργία της ΜΕΣ ώστε να παράγονται 
επεξεργασµένα στραγγίδια αποδεκτά από τη ΕΕΛ πόλης Ιωαννίνων. Η ποιότητα των 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων θα πρέπει να πιστοποιηθεί µε νεότερες εργαστηριακές αναλύσεις 
που θα συνοδεύουν τα βυτία µεταφοράς αυτών. 

4)…∆έχεται οµόφωνα το κείµενο Αξιολόγησης λύσης µεταφοράς στραγγισµάτων στην ΕΕΛ 
πόλης Ιωαννίνων…και την αποτύπωση των κρίσιµων σηµείων των σχετικών προτάσεων τα 
οποία θα συµβάλουν στην αρµόζουσα επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει µέχρι 
σήµερα ο εν λόγω ΧΥΤΑ. 

Η περίπτωση της µεταφοράς των επεξεργασµένων στραγγισµάτων της ΜΕΣ του ΧΥΤΑ 1ης 
∆.Ε. (Ελληνικού) – µέσω αγωγού – µέχρι τον αγωγό αποχέτευσης πλησίον του ∆.∆. 
Κατσικάς θα πρέπει να θεωρηθεί έργο προτεραιότητας του Κώδικα Κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων για το οποίο θα πρέπει να γίνει ολοκληρωµένη µελέτη….» 

Με την από 15-3-2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ της υπηρεσίας µας προς την Οικονοµική Επιτροπή 
επισηµάνθηκε ότι λόγω ότι (τότε) βροχοπτώσεων «…η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από 
άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται 
στην «έκτακτη ανάγκη», και ότι «…είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των 
όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η δραστική µείωση του υδραυλικού 
φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού)αναγκαιότητα «…άµεσα 
(προς το παρόν) η αποµάκρυνση - διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού 
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(επεξεργασµένα στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ 
της πόλης Ιωαννίνων…». 
Αξίζει όµως να αναφερθούµε και στην ακροτελεύτια παράγραφο της από 15-3-2013 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ της υπηρεσίας µας  όπου αναφέρεται: «… Άλλως - και ανάλογα των καιρικών 
συνθηκών - υπάρχει το ενδεχόµενο να επανέλθουµε και η εν λόγω διαδικασία να επαναληφθεί 
µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες της νέας Επιτροπής για την εξεύρεση µονιµότερων λύσεων για 
τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε την 
ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο.». 
Επειδή µετά και από αυτοψίες µελών της Επιτροπής τηλεφωνικές ενηµερώσεις των 
λειτουργούντων σήµερα τον ΧΥΤΑ, αλλά και φορέων της περιοχής οι δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις – που επικρατούν τις τελευταίες ηµέρες και αναµένεται 
ακόµα να συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, αλλά και ενόσω οι εργασίες τις νέας Επιτροπής 
για τους «… εναλλακτικούς τρόπους αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων 
στραγγισµάτων από το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» βρίσκονται ακόµα 
σε εξέλιξη, καθώς και λόγω του ότι η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη 
υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται στην 
«έκτακτη ανάγκη», µε άµεσο τον κίνδυνο της υπερχείλισης του κυττάρου από τα 
βροχοστραγγίδια, σας γνωρίζουµε ότι κρίνεται επιτακτικά απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εφαρµογή των όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η συνέχιση της 
προσπάθειας για δραστική µείωση του υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και 
δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού). 
Τούτο εξ άλλου κρίνεται απαραίτητο να γίνει την παρούσα περίοδο (καλοκαιρινή) και για 
πρακτικούς (για να εκτελεστούν ο όποιες άλλες βελτιωτικές παρεµβάσεις θα πρέπει να 
εκµεταλλευτούµε την άνοµβρη περίοδο όπου να µπορούν απρόσκοπτα να γίνουν οι 
κατάλληλες εργασίες και να εφαρµοστούν οι απαιτούµενες ειδικές κατασκευές), αλλά και 
κυρίως - και λόγω της ήδη αποκτηθείσας εµπειρίας - για να δύναται το κύτταρο και οι 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ να δεχτούν όσο γίνεται απροβληµάτιστα και µε ικανή αποθηκευτική 
ικανότητα το υδραυλικό φορτίο που θα δηµιουργηθεί από τις αναµενόµενες Φθινοπωρινές και 
Χειµερινές βροχοπτώσεις. 
Έτσι, το εν λόγω έργο µαζί µε άλλες βελτιωτικές παρεµβάσεις-έργα που εκτελούνται ή/και 
σχεδιάζονται να εκτελεστούν, θα συντελέσουν τα µέγιστα στην αποκατάσταση των 
προβληµάτων που έχουν εµφανιστεί µέχρι σήµερα στον ΧΥΤΑ και έχουν να κάνουν µε τη 
δυνατότητα διαχείρισης του µεγάλου υδραυλικού φορτίου που δηµιουργείται από τις συνεχείς 
και έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή και την ως εκ τούτου παραγωγή πολύ µεγάλων 
ποσοτήτων βροχοστραγγισµάτων. 
Συνεπώς και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άµεσα η αποµάκρυνση 
- διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα στραγγίσµατα) - 
ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης Ιωαννίνων, 
κοστολογηµένης δαπάνης 133.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο: «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)» (Υποέργο: Αποµάκρυνση 
στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων). 
Για το προτεινόµενο υποέργο η υπηρεσία που θα διενεργήσει το διαγωνισµό είναι το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και η υπηρεσία 
που θα επιβλέψει την εκτέλεσή του θα είναι η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προκύπτει και από την αριθµ. 74057/3114/30-7-2013 «Έγκριση διάθεσης 
πίστωσης και ορισµός αποφαινοµένων οργάνων».  …. ». 

8. Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ισχύουν οι 
παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει στη λήψη των σχετικών, αριθµ. 5/128/05-02-2013 
10/276/26-03-2013 και 20/872/15-07-2013 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής,  που 
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αφορούσαν την ανάθεση εργασιών για την αποµάκρυνση στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ, 
όπου –µεταξύ άλλων– είχαν επισηµάνει τα εξής: «Ο ΧΥΤΑ του Ελληνικού αποδεικνύεται η 
«Πίθος των ∆αναΐδων» και το πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπισθεί συνολικά και αυτό να 
γίνει πριν ανατεθεί µε τη νέα εργολαβία η λειτουργία στον ανάδοχο, για να µην προκύψουν 
προβλήµατα στη µετέπειτα λειτουργία του. Συµφωνούµε στην διάθεση του κονδυλίου που 
αιτείται για µεταφορά µέρους των στραγγισµάτων στον Βιολογικό Καθαρισµό Ιωαννίνων για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων µια και συνδέεται µε θέµατα δηµόσιας υγείας. 
Επισηµαίνουµε ότι απαιτείται χωρίς καθυστερήσεις να αξιοποιηθούν τα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα ώστε να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα τα οποία τάχιστα θα οδηγήσουν 
στον σχεδιασµό και την διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσµατική λύση του 
προβλήµατος διαχείρισης των στραγγισµάτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού, δεδοµένου ότι το 
πρόβληµα έχει επιδεινωθεί και µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια του 
έργου. Η οριστική λύση πρέπει τάχιστα να δροµολογηθεί. Η αποφόρτιση του κυττάρου είναι 
άµεσης προτεραιότητας.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/952/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 
και τίτλο «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. 
Ιωαννίνων)». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της συνολικής θέσης 
για το θέµα της χωροθέτησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε από 
την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στις αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, για τους επικείµενους κινδύνους για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, 
αλλά και από τον ίδιο στις σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου έχει 
υποστηρίξει ότι: «… Οι εργολάβοι είναι αναξιόπιστοι στην εκτέλεση µεγάλων έργων, όσον 
αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και αυτό αποδείχθηκε 
περίτρανα στα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ. 
Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόµη πιο επίκαιρη την πρότασή µας – όπως επανειληµµένα 
εκφράσθηκε – για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, τα οποία, επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το 
απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή.». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ασφαλτικού µίγµατος, για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 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». 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης 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.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74263/2991/31-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74387/2817/31-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται «… τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (συλλογή σφραγισµένων 
οικονοµικών προσφορών) για την προµήθεια Ασφαλτικού µίγµατος για την συντήρηση 
(γέµισµα λακκουβών) του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου  της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Η δαπάνη αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του έργου " Συντήρηση Οδικού 
∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου 
" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/953/31-07-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου διαγωνισµού (µε συλλογή  σφραγισµένων οικονοµικών προσφορών) 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, για  την  προµήθεια  ασφαλτικού  
µίγµατος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα λακκουβών) του εθνικού 
και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει από το προσωπικό 
του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η ως άνω δαπάνη ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την ανωτέρω προµήθεια, θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
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 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 30-07-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 74306/2993/31-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αντιµετώπιση 
βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 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.∆. 186/96.  

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 αριθ. πρωτ. Φ.600.2/74306/2993/31-7-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης µηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 30-07-2013, για την αντιµετώπιση βατότητος (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου, σε περιοχές του ∆ήµου 
Κόνιτσας, Μετσόβου, ∆ήµου Ζαγορίου και ∆ήµου Ιωαννιτών, που προκλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις που έπληξαν τις ανωτέρω περιοχές και δηµιούργησαν προβλήµατα στο επαρχιακό 
δίκτυο µε αποτέλεσµα τη διακοπή της συγκοινωνίας και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων των ως άνω 
περιοχών, υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση του δικτύου για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74342/2994/31-07-2013 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74397/2818/31-07-2013 στον φάκελο 7/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών 
µηχανηµάτων, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, για παροχή 
έργου από 30-07-2013, για την αποκατάσταση βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και 
καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα,  και συγκεκριµένα σε περιοχές σε περιοχές του ∆ήµου Κόνιτσας, Μετσόβου, ∆ήµου 
Ζαγορίου και ∆ήµου Ιωαννιτών, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που διαθέτει ο µηχανικός 
εξοπλισµός της Περιφέρειας, δεν επαρκούν. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/954/31-07-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
της εκτέλεσης εργασιών από 30-07-2013, για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων 
κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
συγκεκριµένα σε περιοχές του ∆ήµου Κόνιτσας, Μετσόβου, ∆ήµου Ζαγορίου και ∆ήµου Ιωαννιτών, που 
προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τις ανωτέρω περιοχές και δηµιούργησαν 
προβλήµατα στο επαρχιακό δίκτυο µε αποτέλεσµα τη διακοπή της συγκοινωνίας, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 74306/2993/31-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα 
µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση των ανωτέρω 
προβληµάτων, υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα η ανάγκη για την αποκατάσταση του δικτύου για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών: 

 

� 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, 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕ 99597 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 121929 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 102890 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 27763 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ 99560 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 33348 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕ 55740 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΜΕ 111553 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΜΕ 109217 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 99578 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 91561 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

∆ΟΛΓΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 99537 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

∆ΟΛΓΗΡΑΣ ΙΩΣΗΦ ΜΕ 52745 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΒ 5113 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 91564 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΜΕ 105644 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

∆ΕΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΒ 5104 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 51048 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΠΙΣΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 51080 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΠΙΣΤΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 55212 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 
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, Πλιάκος 
Μιχαήλ, 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 

Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Βασιλείου 
Κωνσταντακόπουλου, υπαλλήλου/οδηγού του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το 
Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74529/2995/31-07-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  74570/2821/31-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του 
Κωνσταντακόπουλου Βασιλείου, υπαλλήλου/οδηγού του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και θα έχει απόδοση την 31-08-2013. Η δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/955/31-07-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 145,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του Κωνσταντακόπουλου Βασιλείου, 
υπαλλήλου/οδηγού του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
ηµεροµηνία απόδοσης την 31-08-2013, για την κάλυψη των εξόδων για τον έλεγχο 
οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. 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. 22/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 73739/2795/29-07-2013 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, Πλιάκος Μιχαήλ, 
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 3ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο – Βίγλα», αναδόχου «TEXNO∆ΟΜΗ 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 Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2062/31-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
74542/2820/31-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα, ο 3ος ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 1.098.563,00 € µε το ΦΠΑ, µε 
την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: «…. Σχετικά σας 
γνωρίζουµε ότι ο παρών 3ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.3669/08 και περιλαµβάνει την τακτοποίηση των ποσοτήτων του 2ου ΑΠΕ βάσει των 
επιµετρήσεων των εκτελεσµένων εργασιών, την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη 
διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση του 
βασικού σχεδίου και της µορφής του έργου καθώς και την χρήση των επί έλασσον δαπανών µέσα 
στα ποσοτικά όρια του 20% κατά οµάδα και 10 % στο σύνολο της σύµβασης και την αύξηση της 
δαπάνης των απολογιστικών εργασιών της ασφάλτου. Η προτεινόµενη δαπάνη των 1.098.563,00 
€ µε το ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 5.933,02 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 
2ου ΑΠΕ. Η υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών 
εργασιών της ασφάλτου και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, 
η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3516/29-7-2013 
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έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 3η Τροποποίηση Σύµβασης του ανωτέρω 
έργου καθώς και ότι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την 
έγκριση του 3ου ΑΠΕ µε το από 29-7-2013 πρακτικό του. Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ 
ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου.». Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει 
τον 2ο ΑΠΕ, αναφέρονται τα εξής: «….. Ο παρών 3ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 1.098.563,00 €  
µε ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  
Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» και συντάχθηκε 
για τους παρακάτω λόγους : α) να τακτοποιήσει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων του 2ου ΑΠΕ, 
βάσει των επιµετρήσεων των εκτελεσµένων εργασιών, β) να περιλάβει την ανάλωση των 
υπόλοιπων απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της µελέτης, χωρίς 
τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής του έργου γ) την αύξηση της οριστικής 
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου κατά 4.823,59 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία δεν ήταν δυνατό να 
υπολογιστεί κατά το χρόνο σύνταξης της µελέτης. Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των 
ποσοτικών ορίων του 20% της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της 
δαπάνης της αρχικής σύµβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε τον Ν. 
3669/2008 . Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 3ο ΑΠΕ ανέρχεται στο 
ποσό των 893.140,65 € και µε ΦΠΑ 1.098.563,00 €. Ο παρών 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
κατά 5.933,02 €, σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/956/31-07-2013) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο – Βίγλα», αναδόχου «TEXNO∆ΟΜΗ ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης € 
1.098.563,00 µε ΦΠΑ ήτοι µε υπέρβαση κατά € 5.933,02 σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών της ασφάλτου, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου µε την αριθµ. 5/225/29-07-2013 (Θέµα 81ο) Πράξη του, ενώ η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3516/29-07-2013 έγγραφό της, 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 3η Τροποποίηση Σύµβασης του ανωτέρω έργου.  

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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